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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het groenboek van de Commissie over het EU-kader inzake corporate 
governance; is van mening dat, gezien de uiteenlopende aard van bestaande nationale 
kaders en de diverse beursgenoteerde ondernemingen, er een evenredige en flexibele 
benadering van corporate governance moet worden toegepast; verlangt dat buitensporige 
bureaucratische obstakels worden vermeden, waarbij rekening moet worden gehouden met 
de ambitieuze groeidoelstellingen van de Agenda 2020 en met de bepalingen van Richtlijn 
2006/46/EG;

2. is van mening dat bedrijven voorzieningen (trainingen, informatiebijeenkomsten, 
regelmatig verschijnende nieuwsbrieven, enz.) moeten treffen om het bewustzijn, de 
deelname en de verantwoordelijkheid van aandeelhouders te versterken en beste praktijken 
uit te wisselen, mits bedrijven hierdoor niet worden opgezadeld met onevenredige lasten;

3. stelt dat het een vereiste is dat een goed bestuurde onderneming verantwoording aflegt aan 
en transparant is voor haar werknemers, aandeelhouders en, indien van toepassing, voor 
andere belanghebbenden;

4. is van mening dat in de nasleep van de financiële crisis lessen geleerd kunnen worden van 
de belangrijkste tekortkomingen in de bedrijfswereld;

5. pleit daarbij evenwel voor enige terughoudendheid en vraagt om elk initiatief zeer kritisch 
te evalueren in het licht van de te bereiken doelstellingen en het kosten-batenevenwicht 
van dergelijke initiatieven;

6. is van oordeel dat een "one size fits all approach" niet geschikt is, gelet op de grote 
diversiteit aan ondernemingen binnen Europa en in het bijzonder het verschil tussen 
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen; gelooft in een benadering van 
"naleven of motiveren", inclusief gedragcodes, gerichte principewetgeving en meer 
toezicht op nationaal en EU-niveau, waarmee wordt gegarandeerd dat de informatie en 
motiveringen van bedrijven betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand zijn om bij te dragen 
aan de verbetering van door aandeelhouders uitgeoefend toezicht; is van mening dat er 
sancties moeten worden opgelegd als bedrijven de reden waarom zij afwijken van de code 
in kwestie niet kunnen uitleggen, en dat deze tekortkoming tevens openbaar moet worden 
gemaakt; is de mening toegedaan dat verbeterde procedures van "naleven of motiveren" 
voor systeembedrijven ervoor moeten zorgen dat de bevoegde toezichthouder tevreden is 
dat de motivering duidelijk is en de informatie bevat die de aandeelhouders nodig hebben 
om te beoordelen of die motivering bevredigend is;

7. benadrukt dat het groenboek zich alleen bezighoudt met beursgenoteerde bedrijven, maar is 
van mening dat goed bestuur ook gunstig kan zijn voor niet-beursgenoteerde bedrijven, en 
moedigt de Commissie aan om in samenwerking met bedrijfsorganisaties niet-bindende 
richtsnoeren voor zulke bedrijven op te stellen;
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8. merkt tegelijkertijd op dat groepsdruk deel moet uitmaken van een doeltreffender 
uitvoering van de benadering "naleven of motiveren", door monitoringverslagen over 
bedrijven openbaar toegankelijk te maken;

9. is van mening dat de identificatie van aandeelhouders moet worden vergemakkelijkt om de 
dialoog tussen bedrijven en hun aandeelhouders aan te moedigen en het risico op misbruik 
van "empty voting" terug te dringen;

10. is het eens met de Commissie dat de identificatie van aandeelhouders moet worden 
vergroot, en is verheugd over de Commissievoorstellen over dit onderwerp in de 
transparantierichtlijn; roept de resterende lidstaten op emittenten het recht te geven hun 
binnenlandse aandeelhouders te kennen;

11. is van mening dat gedragscodes kunnen leiden tot gedragsveranderingen en dat de 
flexibiliteit van de codes innovatie mogelijk maakt, waarbij men kan putten uit de beste 
praktijken in de hele EU; is van mening dat het uitwisselen van beste praktijken de 
corporate governance in de EU zou verbeteren;

12. is van mening dat de bestaande codes moeten worden aangescherpt en dat een effectievere 
controle op codes en een betere kwaliteit van motiveringen vereist zijn; benadrukt dat 
aandeelhouders (niet alleen degenen met een meerderheidsaandeel maar ook 
minderheidsaandeelhouders) hun rol in het bestuur van ondernemingen doeltreffend 
moeten spelen, meer moeten bijdragen aan verantwoordelijke corporate governance en dat 
ze tevens moeten worden aangemoedigd om te denken aan de financiële resultaten van het 
bedrijf op de lange termijn; is van mening dat aandeelhouders onder andere het recht 
moeten hebben het op de algemene vergadering door het beloningscomité vastgestelde 
beloningsbeleid te verwerpen; is van mening dat aandeelhouders toezichthouders moeten 
inlichten wanneer een onderneming een onaanvaardbare motivering geeft voor het 
afwijken van een gedragscode;

13. wijst op het gebrek aan vooruitgang bij het vergroten van de genderdiversiteit in het 
bestuur van ondernemingen; verzoekt de Commissie van beursgenoteerde ondernemingen 
te eisen dat zij in hun jaarverslag hun diversiteitsbeleid beschrijven, ook op het gebied van 
gender, alsmede de doelstellingen die zij zich hebben gesteld om het beleid te 
verwezenlijken en de vooruitgang die is geboekt in het bereiken van die doelstellingen; 
benadrukt dat het in de EU-richtlijnen vastgelegde beginsel van gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen in acht moet worden genomen en moet worden gestimuleerd in het 
management van het bedrijf en het beloningsbeleid;

14. onderkent dat transparantie noodzakelijk is voor transacties met verbonden partijen en dat 
significante transacties waarbij een verbonden partij betrokken is bij de 
beursnoteringsinstantie moeten worden aangemeld en vergezeld dienen te gaan van een 
attest van een onafhankelijke adviseur waarin deze bevestigt dat de transactie op een 
billijke en redelijke manier tot stand is gekomen, dan wel dienen te worden onderworpen 
aan een onder de aandeelhouders met uitsluiting van de betrokken partij te houden 
stemming; stelt voor dat de EAEM in overleg met de relevante nationale autoriteiten 
richtsnoeren inzake de passende norm opstelt;

15. benadrukt dat een goed bestuurde onderneming transparant moet zijn voor en 
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verantwoording moet afleggen aan haar aandeelhouders en, indien van toepassing, andere 
belanghebbenden; wijst er opnieuw op dat directeuren van ondernemingen duurzaamheid 
en langetermijnbelangen in aanmerking moeten nemen  bij hun besluitvorming, om 
risico's zoveel mogelijk te beperken;

16. is verheugd over de ontwikkeling van "stewardship codes" (rentmeestercodes) voor 
institutionele beleggers in de hele Europese Unie; is van mening dat een Europese 
"stewardship code" kan worden ontwikkeld door gebruik te maken van bestaande 
modellen en in samenwerking met nationale overheidsinstanties;

17. wijst op het ontbreken van een langetermijnvisie op de markt, en dringt er bij de 
Commissie op aan alle relevante wetgeving te herzien om na te gaan of bepaalde vereisten 
onbedoeld kortetermijndenken in de hand hebben gewerkt; is in het bijzonder verheugd 
over het voorstel van de Commissie om af te zien van de eis uit de transparantierichtlijn 
om elke drie maanden verslag uit te brengen, omdat deze vereiste weinig toevoegt aan de 
kennis van aandeelhouders en alleen mogelijkheden voor de kortetermijnhandel oplevert.

18. acht het nodig dat leden van de raad van bestuur bij bedrijven worden geselecteerd op 
grond van een breed scala aan criteria, waaronder relevante ervaring en kwalificaties;

19. onderstreept dat het cruciaal is om ervoor te zorgen dat bestuurders die niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken zijn voldoende tijd besteden aan de controle van en het 
toezicht op bepaalde bedrijven, en dat om die reden bij het aantal bestuursfuncties dat 
bestuurders die niet bij het dagelijks bestuur betrokken zijn mogen bekleden, rekening 
moet worden gehouden met de schaal en complexiteit van de onderneming en de extra 
verantwoordelijkheden die gepaard gaan met voorzitterschappen, en dit aantal daarom 
beperkt moet worden;

20. benadrukt dat de rollen van CEO en voorzitter gescheiden moeten worden gehouden en 
dat deze rollen alleen mogen worden gecombineerd in uitzonderlijke omstandigheden;

21. roept op tot een verplichte afkoelingsperiode voor bestuurders die bij het dagelijks bestuur 
betrokken zijn en die een functie als niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurder 
willen bekleden, om te waarborgen dat toezicht door niet bij het dagelijks bestuur 
betrokken bestuurders voldoende onafhankelijk is;

22. verwelkomt de aanbeveling van de Commissie dat beursgenoteerde bedrijven hun 
beloningsbeleid, de beloningen van de afzonderlijke bestuurders en de resultaten van 
stemmingen over beloningen in aandeelhoudersvergaderingen openbaar moeten maken, en 
steunt de verplichte openbaarmaking van de individuele beloning van al dan niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen;

23. betoogt dat risico weliswaar vaak een wezenlijk onderdeel vormt van de ontplooiing van 
economische activiteit, maar dat het belangrijk is voor raden van bestuur om het 
risicobeleid van hun bedrijf duidelijk te formuleren en te zorgen voor een adequaat en 
onafhankelijk toezicht op de processen op het gebied van risicobeheer;  

24. wijst op de vele voordelen van werknemersaandeelhouderschap, waaronder de toename 
van productiviteit en het engagement van werknemers voor hun bedrijf, en roept de 
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Commissie op samen te werken met de lidstaten om werknemersaandeelhouderschap uit 
te breiden en aan te moedigen.
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