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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene
(2011/2181(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 5 aprilie 2011 privind cadrul de guvernanță 
corporativă al UE (COM(2011)0164),

– având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2010 referitoare la o serie de chestiuni 
deontologice legate de administrarea societăților1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, ale Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și ale Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

Abordare generală

1. salută revizuirea, de către Comisie, a cadrului de guvernanță corporativă a UE, inițiată 
prin Cartea verde;

2. regretă, cu toate acestea, faptul că chestiuni importante în materie de guvernanță 
corporativă,  precum luarea deciziilor de către consiliu, responsabilitatea și independența 
administratorilor, conflictele de interese sau implicarea părților interesate nu au fost 
abordate în Cartea verde;

3. subliniază, în acest sens, că trebuie să se atragă atenția asupra rolului important pe care 
diferite comisii (de audit, remunerare și numire) o joacă în buna guvernanță a unei 
întreprinderi și invită Comisia să întărească rolul acestora;

4. consideră că tuturor întreprinderilor cotate, indiferent de mărimea acestora, ar trebui să se 
aplice o serie de măsuri fundamentale în domeniul guvernanței corporative în UE;

5. arată că aceste măsuri ar trebui să fie proporționale cu mărimea, complexitatea și tipul  
întreprinderii; propune ca, pentru stabilirea măsurilor care trebuie aplicate, să se instituie 
un sistem de praguri bazat pe numărul de angajați și/sau cifra de afaceri;  

6. consideră că întreprinderile necotate care depășesc o anumită mărime ar trebui să respecte 
anumite măsuri în materie de guvernanță corporativă;

Consiliile de administrație

7. subliniază că, în general, ar trebui să existe o separare clară între responsabilitățile  
președintelui consiliului de administrație și cele ale directorului general; observă, cu toate 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0165.
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acestea, că această regulă ar trebui să fie proporțională cu mărimea și particularitățile 
întreprinderii și că această decizie ar trebui să fie luată de adunarea acționarilor;

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să includă persoane independente, care să dispună de 
un ansamblu de calificări, experiență și specializări, că acest aspect al componenței 
consiliilor ar trebui să fie adaptat complexității activităților întreprinderii și că este de 
datoria președintelui să se asigure că în cadrul consiliului există un echilibru corect de 
competențe;

9. opinează că politicile de recrutare ar trebui să fie specifice și că ar trebui să fie supuse unei 
abordări de tipul „aplică sau explică”;

10. solicită creșterea numărului de femei din cadrul consiliilor prin intermediul unui sistem de 
cote flexibile;

11. subliniază că administratorii trebuie să consacre timp suficient îndeplinirii obligațiilor pe 
care le au; consideră, însă, că nu este recomandabil să se adopte reguli universal valabile 
și că ar trebui să se instituie, în cadrul fiecărei întreprinderi și de la caz la caz, limite cu 
privire la numărul de consilii în care un administrator poate fi membru;

12. este de acord cu faptul că evaluările externe periodice constituie instrumente utile pentru 
evaluarea eficacității practicilor de guvernanță corporativă; opinează, însă, că acestea nu 
ar trebui să aibă un caracter obligatoriu;

13. încurajează publicarea politicii în materie de remunerare și a raportului anual privind 
remunerarea, care ar trebui să fie supus aprobării adunării acționarilor; subliniază, însă, 
faptul că publicarea remunerației individuale a administratorilor executivi și neexecutivi 
ar constitui o încălcare a vieții private și ar trebui evitată, cu excepția cazului în care 
persoana în cauză își dă acordul;

14. arată că consiliul este organul responsabil pentru examinarea și aprobarea strategiei 
întreprinderii, care include abordarea acesteia privind riscul și pe care ar trebui să o 
prezinte în mod clar acționarilor; consideră că riscurile de mediu și cele sociale ar trebui 
incluse, în măsura în care au un impact semnificativ asupra întreprinderii, conform 
cerințelor legislației UE;

Acționarii

15. consideră că angajamentul acționarilor față de întreprindere ar trebui încurajat prin 
sporirea rolului acestora, însă această implicare ar trebui să constituie o alegere la 
latitudinea acestora, niciodată o obligație;

16. observă că Directiva privind drepturile acționarilor1 susține principiul egalității de 
tratament al acționarilor și că, prin urmare, toți acționarii (instituționali sau nu) au dreptul 
de a primi aceleași informații din partea întreprinderii, indiferent de investiția în cauză;

                                               
1 Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă
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17. subliniază faptul că investitorii instituționali au datoria fundamentală de a-și proteja 
investițiile și că acestora le revine responsabilitatea supravegherii gestionarului de active 
pe care l-au numit, în ceea ce privește strategia, costurile, tranzacționarea și gradul de 
implicare al acestuia în întreprinderile în care au investit și, în consecință, a solicitării unui 
nivel adecvat de transparență în îndeplinirea obligațiilor fiduciare;

18. opinează, în acest context, că investitorii instituționali ar trebui să fie liberi să elaboreze 
structurile de stimulente pertinente în relațiile lor profesionale cu gestionarii de active;

19. observă că conflictele de interese, inclusiv cele potențiale, ar trebui întotdeauna divulgate 
și că este necesară luarea unor măsuri adecvate la nivelul UE;

20. invită Comisia să modifice Directiva privind drepturile acționarilor astfel încât să prevadă 
introducerea obligatorie a votului electronic pentru a încuraja participarea acționarilor, în 
special a acționarilor transfrontalieri;

21. reamintește Comisiei că este necesar să se definească în mod clar „acțiunea concertată”, 
ținând seama de faptul că lipsa unor norme unitare constituie unul din principalele 
obstacole ce stau în calea cooperării dintre acționari;

22. consideră că consilierii în materie de vot joacă un rol foarte important, dar că activitatea 
acestora face deseori obiectul unor conflicte de interese; invită Comisia să impună norme 
mai stricte asupra activității acestora, acordând o atenție deosebită chestiunilor legate de 
transparență și conflicte de interese; opinează că consilierilor în materie de vot nu ar trebui 
să li se permită furnizarea de servicii de consultanță întreprinderilor în care s-au făcut 
investițiile;

23. consideră că întreprinderile ar trebui să aibă dreptul de a cunoaște identitatea proprietarilor 
lor și că, la nivelul UE, ar trebui să se instituie cerințe minime de armonizare pentru 
divulgarea identității proprietarilor unor pachete importante de acțiuni;

24. observă că protecția acționarilor minoritari constituie o chestiune reglementată de 
dispozițiile  legislațiilor naționale în materie de dreptul întreprinderilor, în timp ce 
acțiunea la nivelul Uniunii ar putea fi utilă pentru promovarea votului prin procură;

25. susține orientările conținute în declarația Forumului european al guvernanței corporative 
privind tranzacțiile dintre părțile afiliate pentru întreprinderile cotate, desfășurat la 10 
martie 2011; încurajează Comisia să acționeze la nivelul UE prin intermediul unei măsuri 
neobligatorii din punct de vedere juridic, cum ar fi o recomandare;

26. consideră că chestiunea sistemelor de participare a angajaților la capital ar trebui 
reglementată la nivelul statelor membre și ar trebui să facă obiectul negocierilor dintre 
angajatori și angajați, iar posibilitatea participării la un astfel de sistem ar trebui să aibă 
întotdeauna un caracter facultativ;

Cadrul „aplică sau explică”

27. consideră că sistemul „aplică sau explică” reprezintă un instrument util în guvernanța 
corporativă; se declară favorabil adeziunii obligatorii la Codul de conduită ales de 
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întreprindere; consideră că orice deviere de la Codul de conduită ar trebui explicată în 
mod satisfăcător și, pe lângă aceasta, ar trebui descrise și explicate măsurile alternative de 
guvernanță corporativă luate;

o

o          o

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


