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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. κρίνει ότι η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να συμβάλει στην προώθηση 

της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης στην εσωτερική αγορά και να είναι 

προσανατολισμένη στην ανταγωνιστικότητα και σε στρατηγικές μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων· 

2.  πιστεύει ότι, όπως τονίζεται και στην την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης 

Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Προς μια Πράξη για την ενιαία αγορά»1, είναι πρωταρχικής 

σημασίας οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δείξουν τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα, τόσο 

έναντι των εργαζομένων τους και των μετόχων τους όσο και έναντι της κοινωνίας εν 

γένει· 

3.  καλεί την επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβει την κοινή της ευθύνη και να 

υλοποιήσει τη δέσμευση της για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης ως 

αναπόσπαστο τμήμα των επιχειρηματικών της στρατηγικών· 

4. καλεί τις επιχειρήσεις και τους μετόχους να αυξήσουν την πολυμορφία των διοικητικών 

συμβουλίων των εταιρειών όσον αφορά το επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

υπόβαθρο, με στόχο την τόνωση της συζήτησης και την ανάπτυξη νέων ιδεών· τονίζει ότι 

η πολυμορφία συνιστά πλεονέκτημα υπέρ μιας πιο αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ηγεσίας εταιρειών· 

5. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η συμμετοχή των μετόχων ώστε να 

ευνοηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές και να αποφευχθεί η άσκοπη 

βραχυπρόθεσμη προσέγγιση των επενδυτών που μπορεί πολλές φορές να απειλήσει την 

επιβίωση των εν λόγω επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, τους μικρομετόχους, τους 

εργαζομένους και τους καταναλωτές· 

6. συνιστά να παρακολουθούν τα κράτη μέλη κατά πόσον οι εταιρείες παρέχουν στους 

μετόχους τους τις κατάλληλες δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλισθεί 

η πλήρης διαφάνεια και να βελτιωθεί η γνώση των μετόχων σχετικά με τις πρακτικές της 

εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο την προστασία των μετόχων και των πολιτών έναντι 

της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων και μιας βραχυπρόθεσμης προσέγγισης· 

7. κρίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων, για παράδειγμα μέσω της συμμετοχής των 

εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να βελτιωθούν τα κίνητρα προς εργασία και η 

συνοχή εντός των επιχειρήσεων· 

8. υπενθυμίζει με σθένος ότι η εταιρική διακυβέρνηση και οι πολιτικές στον τομέα των 

αποδοχών, πρέπει να είναι υγιείς και υπεύθυνες και να τηρούν τις αρχές της ισότητας των 
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αμοιβών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, οι οποίες κατοχυρώνονται στις 

ευρωπαϊκές συνθήκες και οδηγίες· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα 

εξασφαλίζουν μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά 

συμβούλια, με στόχο την επίτευξη εκπροσώπησης τουλάχιστον 40% κάθε φύλου έως το 

2020· 

9. προτείνει τα μέτρα για μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών στα 

διοικητικά συμβούλια, να περιλαμβάνουν την απαίτηση οι επιτροπές ανάδειξης 

υποψηφίων να δηλώνουν, κατά την παρουσίαση των προτάσεών τους, τις προσπάθειες 

που έχουν καταβληθεί προς επίτευξη αυτού του στόχου, ενθαρρύνοντας ισότιμα 

συστήματα σύγκρισης για τα διοικητικά συμβούλια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 

παρέχοντας την κατάλληλη κατάρτιση στις επιτροπές επιλογής, δημιουργώντας μητρώα 

κατάλληλων γυναικών υποψηφίων και ενθαρρύνοντας ανοιχτές διαδικασίες πρόσληψης 

και αμερόληπτους μηχανισμούς διορισμών· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις 

εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο στις ετήσιες εκθέσεις τους να 

περιγράφουν την πολιτική τους υπέρ της πολυμορφίας, περιλαμβάνοντας την διάσταση 

του φύλου, τους στόχους που έχουν τεθεί για εφαρμογή αυτής της πολιτικής και την 

πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με αυτούς τους στόχους· τονίζει με έμφαση ότι η 

εταιρική διαχείριση και οι πολιτικές αποδοχών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να 

προωθούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που κατοχυρώνεται από 

τις οδηγίες της ΕΕ· 

10. τονίζει ότι ο ρόλος των μετόχων όσον αφορά την θέσπιση πολιτικών αποδοχών για τα 

διευθυντικά στελέχη πρέπει να ενισχυθεί· 

11. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για υποστήριξη της διασυνοριακής ψήφου των 

μετόχων ως μέσου εξάλειψης των εμποδίων στην συνεργασία των μετόχων εντός της 

εσωτερικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται με ασφαλή και διαφανή 

τρόπο· 

12. επιδοκιμάζει τη σύσταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες πρέπει να 

γνωστοποιούν την πολιτική τους στον τομέα των αποδοχών και τα αποτελέσματα των 

ψηφοφοριών των μετόχων σχετικά με τις αποδοχές και να συγκροτούν ανεξάρτητες 

επιτροπές αποδοχών·  

13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλογες προτάσεις για κατευθυντήριες γραμμές σε 

ευρωπαϊκή κλίμακα, σχετικά με τη φύση των πληροφοριών που κοινοποιούνται στους 

μετόχους μέσω των ετησίων εκθέσεων των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι αυτές οι 

πληροφορίες θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και ενημερωτικού χαρακτήρα· 

14. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τα μέτρα σωστής εταιρικής διακυβέρνησης στις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ΜΜΕ, έχοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους 

τους, ιδιαίτερα στους τομείς της διοίκησης και των ανθρωπίνων πόρων. 
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