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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 en betrouwbaarder bedrijfssector, 
die in de bedrijfspraktijk rekening houdt met sociale en ethische overwegingen;

2. wijst erop dat ondernemingsbestuur onder meer moet leiden tot betere betrekkingen met 
het personeel, dat bijdraagt tot en afhankelijk is van het succes en de prestaties van de 
onderneming; is teleurgesteld dat dit aspect in het Groenboek volledig over het hoofd 
wordt gezien;

3. meent dat participatie van de werknemers in de besluitvorming, evenals 
inspraakregelingen, moeten worden bevorderd en versterkt; 

4. is voorstander van bindende maatregelen inzake corporate governance, zowel voor 
beursgenoteerde ondernemingen als voor ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn;

5. pleit voor een grotere genderdiversiteit in het bestuur van ondernemingen;

6. is van mening dat het aanbieden van aandelenopties als onderdeel van 
beloningsregelingen zoveel mogelijk moet worden beperkt, en het best geleidelijk kan 
worden afgebouwd en vervangen door een duurzaam beloningsbeleid op lange termijn; 
steunt echter de bevordering van regelingen voor vrijwillig 
werknemersaandeelhouderschap;

7. 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 beursgenoteerde bedrijven, naast 
een evaluatie door het bestuur zelf overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Commissie1;

 openbaarmaking van de bedrijfsactiviteiten van alle bestuursleden, met inbegrip van 
activiteiten die betrekking hebben op meer dan één raad van bestuur;

8. is van oordeel dat bedrijven die afwijken van de voorschriften inzake corporate 
governance de desbetreffende besluiten uitvoerig moeten toelichten en moeten beschrijven 
welke alternatieve oplossingen zij hebben toegepast.

                                               
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.


