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SUGGESTIES

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

1. onderstreept het belang van een transparanter, stabieler, betrouwbaarder, 
verantwoordelijker en beter bestuurd bedrijfsleven in de EU; is van oordeel dat het 
bedrijfsleven in staat moet zijn om bij zijn optreden rekening te houden met sociale, 
ethische en milieuoverwegingen en blijk te geven van betrokkenheid jegens zowel 
werknemers en aandeelhouders als de maatschappij in het algemeen, naast het streven 
naar een beter bedrijfsresultaat en het scheppen van fatsoenlijke banen;

2. meent echter dat goed bestuur op zich niet volstaat om het nemen van buitensporige 
risico's te voorkomen; pleit daarom voor onafhankelijke audits en regelingen die recht 
doen aan de verschillende bedrijfsculturen binnen de EU;

3. is van mening dat in het zog van de financiële crisis lessen geleerd kunnen worden van de 
belangrijkste falingen in de bedrijfswereld;

4. wijst erop dat een corporate-governancekader gericht moet zijn op een gezond 
ondernemingsklimaat waar verantwoordelijkheid en respect voor arbeid in evenwicht zijn 
met een gezonde ontwikkeling van ondernemingen, waardoor ruimere werkgelegenheid 
en economische en sociale stabiliteit ontstaan;

5. wijst erop dat corporate governance onder meer moet leiden tot betere betrekkingen met 
de verschillende stakeholders in de onderneming, zoals het personeel, dat bijdraagt tot en 
afhankelijk is van het succes en de prestaties van de onderneming; wijst daarom 
andermaal op het belang van regelmatig overleg en inspraak van de werknemers, hetgeen 
ook de vorm van medebeslissingsrecht kan aannemen, zoals gedefinieerd in de European 
Industrial Relations Dictionary1, en moet tot zijn teleurstelling vaststellen dat dit punt in 
het groenboek onderbelicht blijft;

6. bepleit dat de OESO-definitie van 2004 waarin corporate governance wordt omschreven 
als het geheel van betrekkingen tussen het management van een onderneming, de raad van 
bestuur, de aandeelhouders en andere belanghebbenden, ruimer ingang vindt;

7. onderstreept dat een doeltreffende regeling inzake corporate governance mede gebaseerd 
moet zijn op beginselen als duidelijkheid, harmonisatie, transparantie, handhaving en 
sancties, alsook op een doeltreffend functioneren van de raad van bestuur, voldoende inzet 
van de aandeelhouders en doeltreffende controle en handhaving van de desbetreffende 
voorschriften;

8. legt de nadruk op het bewerkstelligen van een betere werking en opvolging van bestaande 
governanceregels en aanbevelingen eerder dan het opleggen van bindende Europese regels 
inzake corporate governance;

                                               
1 Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).
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9. verzoekt de Commissie om voor elk wetsvoorstel met betrekking tot corporate governance 
een effectbeoordeling te laten uitvoeren, gericht op enerzijds de doelstellingen die gehaald 
moeten worden en anderzijds het vereiste dat het concurrentievermogen van de 
ondernemingen in stand blijft;

10. pleit voor een gedifferentieerde en aangepaste regeling voor kleine en middelgrote 
beursgenoteerde ondernemingen;

11. is van oordeel dat een "one size fits all approach" niet nuttig is gelet op de grote diversiteit 
aan ondernemingen binnen Europa en in het bijzonder het verschil tussen beursgenoteerde 
en niet-beursgenoteerde ondernemingen;

12. is overtuigd dat vrijwillige gedragscodes de meest efficiënte manier zijn om een goed 
ondernemingsbestuur te bereiken;

13. meent dat de initiatieven inzake corporate governance parallel moeten lopen en gelijke 
tred moeten houden met de initiatieven van de Commissie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen; is van mening dat met name in de huidige sociaal-economische 
situatie maatschappelijk verantwoord ondernemen in combinatie met corporate 
governance zou kunnen bijdragen tot een nauwere band tussen ondernemingen en de 
sociale omgeving waarin zij groeien en werken; 

14. meent dat in lijn met de Europese en nationale wetgeving voorlichting, raadpleging en 
inspraak van werknemers in de besluitvorming moet worden bevorderd en versterkt, met 
bijzondere aandacht voor het mkb; meent dat een grotere participatie een bijkomende 
motivering kan zijn voor de werknemers en dat werknemersvertegenwoordigers dankzij 
hun bijzondere kennis van de gang van zaken bij de onderneming een aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren tot de diversiteit en kwaliteit bij de toezichtsorganen, hetgeen zal 
bijdragen tot een duurzamere bedrijfsstrategie op lange termijn;

15. pleit voor een grotere diversiteit, waaronder genderdiversiteit, en complementariteit op het 
vlak van individuele vaardigheden, expertise en ervaring in de toezichthoudende en 
bestuursorganen van ondernemingen, zodat er profijt kan worden getrokken van een 
breder scala aan zienswijzen, debatten en uitdagingen, talenten en leiderschapsstijlen op 
topposities in de top van ondernemingen;

16. wijst op het belang van een groter aandeel vrouwen in besturen en andere topfuncties in 
bedrijven, zoals bepleit in het Vrouwenhandvest van de Commissie; wijst erop dat 
lidstaten en ondernemingen verschillende maatregelen hebben genomen om te bereiken 
dat er meer vrouwen in besturen zitting hebben, waaronder quotaregelingen; onderstreept 
echter dat er naast de huidige gang van zaken ook diversiteitsmaatregelen, maatregelen 
voor een beter evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven en interne loopbaanbegeleiding 
noodzakelijk zijn; spoort ondernemingen aan zich te scharen achter de "Women on the 
Board Pledge for Europe" die de Commissie op 1 maart 2010 heeft voorgesteld, en de 
streefdoelen daarvan te realiseren;

17. dringt aan op meer transparantie bij de benoemingen in topfuncties en wijst erop dat de 
diverse profielen en de uiteenlopende leiderschapservaringen en internationale, nationale 
of regionale achtergrond van de leden bijdragen tot een doeltreffender werking van de 
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raad van bestuur;

18. is van mening dat management en leden van de raden van toezicht er zelf voor moeten 
zorgen dat zij de voor hun taken noodzakelijke opleiding en bijscholing volgen, en 
hiervoor van de onderneming passende steun moeten ontvangen;

19. meent dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders billijk en op voet van 
gelijkheid worden behandeld, aangezien de bescherming van minderheidsaandeelhouders 
in Europa erg complex is en het voor minderheidsaandeelhouders in ondernemingen met 
meerderheidsaandeelhouders vaak moeilijk is om voor hun belangen op te komen;

20. dringt aan op een duurzaam beloningsbeleid voor de lange termijn dat gebaseerd is op het 
langetermijnfunctioneren van het individu en zijn onderneming; is van mening dat het 
aanbieden van aandelenopties als onderdeel van beloningsregelingen zoveel mogelijk 
moet worden beperkt; steunt daarentegen de bevordering van regelingen voor vrijwillig 
werknemersaandeelhouderschap die zorgvuldig moeten worden gecheckt om risico's voor 
werknemers door gebrek aan spreiding te voorkomen en die open moeten staan voor alle 
werknemers van de onderneming; verlangt dat werknemersaandeelhouderschap de 
werknemers de mogelijkheid biedt in de winsten te delen, met dien verstande dat dit nooit 
de gebruikelijke beloning mag vervangen of collectieve onderhandelingen mag 
doorkruisen;

21. pleit ervoor dat in de variabele beloning van bestuurders rekening wordt gehouden met 
elementen van duurzaamheid op lange termijn, door bijvoorbeeld een percentage van de 
variabele beloning te koppelen aan de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name op het gebied van gezondheid en 
veiligheid op het werk, voldoening in het werk bij de werknemers, enz.;

22. spreekt zich uit voor volledige en verplichte

 jaarlijkse openbaarmaking van loonbeleid en beloningsregelingen voor bestuurders, 
alsook van de risicoprofielen van ondernemingen;

 externe evaluatie – ten minste om de drie jaar – van de raad van bestuur en de 
bestuurscomités van beursgenoteerde bedrijven, naast een (jaarlijkse) evaluatie door 
het bestuur zelf overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie1;

 openbaarmaking van alle functies van de bestuursleden, met inbegrip van alle 
mandaten in andere raden van bestuur;

 openbaarmaking van de beloning naar gender;
23. meent dat maatregelen moeten worden genomen met het oog op een grotere transparantie 

van corporate governance en van de regeling inzake de bekendmaking van niet-financiële 
informatie; meent dat de opgelegde verplichtingen in verhouding moeten staan tot de 
grootte van de onderneming en geen extra administratieve belasting met zich mee mogen 
brengen voor het mkb, dat een belangrijke bron van werkgelegenheid is in de EU;

                                               
1 Aanbeveling 2005/162/EG van de Commissie van 15 februari 2005 betreffende de taak van niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen en betreffende 
de comités van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen, PB L 52 van 25.2.2005, blz. 51.
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24. is van oordeel dat bedrijven die de regels voor corporate governance niet naleven, de 
desbetreffende besluiten uitvoerig moeten motiveren op grond van het beginsel "naleven 
of motiveren" en moeten beschrijven welke alternatieve oplossingen zij hebben toegepast; 
is van mening dat de benadering van "naleven of motiveren" het best gebaat is bij een 
toezichtsysteem waarbij transparantie en betrouwbare, hoogwaardige informatie 
vooropstaan;
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