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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de beloningen in de financiële sector en in sommige beursgenoteerde 
ondernemingen onevenredig hoog waren en gebaseerd op het behalen van winst op korte 
termijn, hetgeen heeft geleid tot steeds riskantere bedrijfsmodellen ten koste van 
werknemers, spaarders en beleggers,

B. overwegende dat de Commissie op 30 april 2009 aanbevelingen heeft gepubliceerd over
het beloningsbeleid in de financiële sector en met betrekking tot beursgenoteerde 
ondernemingen; overwegende dat de Raad en het Europees Parlement momenteel de 
richtlijnen inzake kapitaalvereisten wijzigen,

1. verzoekt de Commissie haar aanbevelingen van 30 april 2009 over de beloningsstructuur 
en de afstemming op risico's, in overeenstemming met de beginselen die zijn opgesteld 
door de Raad voor financiële stabiliteit en die door de G-20 in september 2009 zijn 
bekrachtigd, te verscherpen;

2. dringt er bij de toezichthouders in de financiële sector op aan de in januari 2010 door het 
Comité van Basel voor het banktoezicht voorgestelde methode ter beoordeling van 
beginselen en normen op het gebied van compensatie toe te passen;

3. stelt voor in de lange-termijncriteria voor de betaling van uitgestelde variabele 
beloningscomponenten doelstellingen op te nemen inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemen;

4. roept op tot volledige transparantie van het beloningsbeleid ten aanzien van bestuurders en 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of de openbaarmaking van deze gegevens kan 
worden gestandaardiseerd;

5. dringt aan op een verbod op het gebruik van aandelenopties of daarmee vergelijkbare 
instrumenten als variabele beloningscomponenten;

6. verzoekt om de oprichting van interne en onafhankelijke beloningscomités in grotere 
ondernemingen;

7. dringt erop aan ervoor te zorgen dat regelgeving inzake beloningen het recht van de 
directie en werknemers op collectieve onderhandelingen niet nadelig beïnvloedt.


