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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat een effectief ondernemingsbestuur bevorderlijk zou moeten zijn voor 
duurzame groei en voor het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de interne 
markt en zich dient te richten op concurrentieversterking en investeringsstrategieën voor 
de lange termijn;

2. is van mening dat het, zoals ook door de Commissie wordt benadrukt in haar mededeling 
"Naar een Single Market Act"1, van cruciaal belang is dat het Europese bedrijfsleven een 
zo groot mogelijke verantwoordelijkheidszin aan de dag legt, zowel ten aanzien van 
werknemers en aandeelhouders als ten aanzien van de samenleving in het algemeen;

3. roept het bedrijfsleven ertoe op zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en zich 
meer in te zetten voor het bevorderen van duurzame consumptie als wezenlijk onderdeel 
van zijn bedrijfsstrategieën;

4. roept bedrijven en aandeelhouders ertoe op in de samenstelling van bestuursraden meer 
diversiteit aan te brengen in termen van professionele, maatschappelijke en culturele 
achtergrond, teneinde het debat en de inventiviteit te stimuleren; onderstreept dat 
diversiteit de representativiteit van de besluitvorming in de top van het bedrijfsleven ten 
goede komt;

5. onderstreept de noodzaak van een nauwere betrokkenheid van de aandeelhouders bij het 
ondernemingsbeleid, zodat er betere investeringsstrategieën voor de lange termijn kunnen 
worden ontwikkeld en om kortetermijndenken bij beleggers tegen te gaan, aangezien dat 
soms juist een bedreiging vormt voor het uiteindelijke voortbestaan van de betrokken 
ondernemingen, en dus bij uitbreiding ook nadelig kan uitpakken voor kleine 
aandeelhouders, werknemers en consumenten;

6. pleit ervoor dat de lidstaten natrekken of bedrijven hun aandeelhouders wel voorzien van 
betrouwbare verklaringen omtrent het door hen gevoerde ondernemingsbeleid, teneinde 
volledige transparantie te waarborgen en de kennis van aandeelhouders inzake het 
ondernemingsbeleid te verbeteren, zodat aandeelhouders en burgers kunnen worden 
beschermd tegen buitensporig riskante bedrijfsvoering en kortetermijndenken; 

7. is van mening dat de werknemers nauwer bij de besluitvorming op bedrijfsniveau moeten 
worden betrokken, en dat daarbij bijvoorbeeld moet worden gedacht aan 
aandeelhouderschap voor werknemers, hetgeen de motivatie en cohesie binnen bedrijven 
ten goede komt;

8. wijst er met nadruk op dat bedrijfsvoering en beloningsbeleid op een gezonde en 
verantwoorde leest moeten zijn geschoeid en in overeenstemming moeten zijn met de uit 
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de bestaande Europese regelgeving voortvloeiende beginselen inzake gelijke beloning en 
behandeling van mannen en vrouwen; verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen 
met het oog op een evenwichtigere vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursraden, 
om tegen 2020 te bewerkstelligen dat mannen én vrouwen voor minstens 40% in die raden 
zijn vertegenwoordigd;

9. stelt bij wijze van eventuele maatregelen om te komen tot een evenwichtigere 
vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursraden voor, de benoemingscommissies te 
verplichten in de door hen te formuleren voorstellen aan te geven welke inspanningen zij 
zich hebben getroost om dit doel te verwezenlijken, de toepassing aan te moedigen van 
intercollegiale toetsingssystemen voor de samenstelling van bestuursraden van overheids-
en particuliere bedrijven, trainingen voor benoemingscomités te organiseren, lijsten van 
bekwame vrouwelijke kandidaten aan te leggen en het gebruik van open in plaats van 
ondoorzichtige aanwervings- en benoemingsprocedures te bevorderen; roept de 
Commissie ertoe op van beursgenoteerde ondernemingen te verlangen dat zij in hun 
jaarverslagen beschrijven hoe hun diversiteitsbeleid er uitziet – ook op gendergebied – en 
dat zij de doelstellingen formuleren die zij zich hebben gesteld om dat beleid te 
verwezenlijken en tevens aangeven welke vorderingen er bij de verwezenlijking van die 
doelstellingen zijn gemaakt; 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 kader van het ondernemings- en het beloningsbeleid;

10. benadrukt dat de aandeelhouders nauwer moeten worden betrokken bij de vaststelling van 
het beloningsbeleid voor directieleden;

11. is ingenomen met de bemoeiingen van de Commissie om het organiseren van 
grensoverschrijdende aandeelhoudersstemmingen te ondersteunen als middel om de 
obstakels voor samenwerking tussen aandeelhouders binnen de interne markt weg te 
nemen, mits een en ander op een transparante en veilige manier gebeurt;

12. is ingenomen met de aanbeveling van de Commissie om bedrijven te verplichten hun 
beloningsbeleid en de resultaten van stemmingen op aandeelhoudersvergaderingen over 
beloningskwesties openbaar te maken, en om onafhankelijke beloningscommissies in te 
stellen; 

13. verzoekt de Commissie met adequate voorstellen te komen voor EU-brede richtsnoeren 
omtrent het soort informatie dat via de jaarverslagen van ondernemingen onder 
aandeelhouders dient te worden verspreid; is van mening dat de verstrekte gegevens van 
een hoge kwaliteit en informatief dienen te zijn;

14. dringt er bij Commissie op aan de met het oog op een verantwoord ondernemingsbestuur 
te treffen voorzieningen aan te passen aan de kenmerken en behoeften van mkb-bedrijven, 
mede gelet op hun beperkte middelen, met name op het stuk van administratie en 
personeelsbeheer.
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