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AM_Com_NonLegOpinion
Amendement 1
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat een goede werking van 
de interne markt afhankelijk is van de 
stabiliteit van het financiële stelsel en, in 
het verlengde daarvan, van het vertrouwen 
dat de Europese burgers en consumenten 
hebben in financiële instellingen en 
transacties;

1. onderstreept dat een goede werking van 
de interne markt afhankelijk is van de 
stabiliteit van het financiële stelsel en, in 
het verlengde daarvan, van het vertrouwen 
dat de Europese burgers en consumenten 
hebben in financiële instellingen en 
transacties; stelt vast dat de tot dusver 
toegepaste beloningssystemen tot 
inadequate structuren hebben geleid;

Or. de

Amendement 2
Jacek Olgierd Kurski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat een goede werking van 
de interne markt afhankelijk is van de 
stabiliteit van het financiële stelsel en, in 
het verlengde daarvan, van het vertrouwen 
dat de Europese burgers en consumenten 
hebben in financiële instellingen en 
transacties;

1. onderstreept dat een goede werking van 
de interne markt afhankelijk is van de 
stabiliteit van het financiële stelsel en, in 
het verlengde daarvan, van het vertrouwen 
dat de burgers en consumenten hebben in 
financiële instellingen en transacties;

Or. en

Amendement 3
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderkent dat de financiële crisis 
heeft aangetoond dat de toepassing van de 
bestaande corporate-
governancebeginselen op basis van het 
"pas toe of leg uit"-systeem niet werkt; is 
van mening dat er behoefte is aan een 
toepasbare, juridisch bindende corporate-
governanceregeling;

Or. en

Amendement 4
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beseft dat het door de financiële 
crisis evident is geworden dat er concrete 
en aanmerkelijke verbetering nodig is van 
de kwaliteit van de 
consumentenbescherming en waarborgen 
in de sector van de financiële 
dienstverlening, in het bijzonder wat 
betreft controle- en toezichtaspecten;

Or. en

Amendement 5
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat ten gevolge van de 
financiële crisis veel financiële 
instellingen alleen met behulp van steun 
van hun nationale regering hebben 
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kunnen overleven, en dat 
belastingbetalers derhalve onvermijdelijk 
belanghebbende partij zijn geworden bij 
de stabiliteit van financiële instellingen;

Or. en

Amendement 6
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de financiële 
sector, gezien zijn bijzondere functie voor 
de economie en zijn algemene 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
ook een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor serieuze, duurzame 
bedrijfsstrategieën draagt en dat derhalve 
de bepaling van de beloning daaraan 
moet beantwoorden; onderstreept dat 
bonusbetalingen resultaten op de lange 
termijn zouden moeten bevorderen en 
korte termijn-denken zouden moeten 
tegengaan om riskante bedrijfsvoering te 
vermijden.

Or. de

Amendement 7
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. van mening dat de financiële sector 
moet inspelen op de behoeften van de 
reële economie en meer sociale 
verantwoordelijkheid aan de dag moet 
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leggen;

Or. de

Amendement 8
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. steunt het doel van de 
Commissie verandering te brengen in het 
beloningsbeleid van financiële 
instellingen, om een buitensporige 
risicobereidheid in te dammen.

Or. de

Amendement 9
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat een evenredige 
toepassing van de "pas toe of leg uit"-
benadering geschikt is voor het gebied 
van de corporate-governance omdat dit 
voortdurend in ontwikkeling is; wijst erop 
dat een prescriptieve benadering zoals 
ingevoerd in de VS krachtens de 
Sarbanes-Oxley Act volslagen ineffectief 
is gebleken wat betreft de bescherming 
van de Amerikaanse financiële 
instellingen tegen de financiële crisis, en 
juist hogere nalevingskosten, in het 
bijzonder voor KMO's, tot gevolg heeft 
gehad, waardoor hun 
concurrentievermogen werd ondermijnd 
en de oprichting van nieuwe 
beursgenoteerde bedrijven afgeremd; 
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benadrukt echter dat een "pas toe of leg 
uit"-benadering moet worden aangevuld 
met een adequaat regulerend toezicht, 
indringendere nalevingscontroles door 
nationale en EU-toezichthouders, en een 
aantal specifieke wettelijke voorschriften;

Or. en

Amendement 10
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar aandeelhouders en belanghebbenden; 
wijst er opnieuw op dat directeuren van 
financiële instellingen bij hun 
besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling in aanmerking moeten 
nemen;

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar aandeelhouders en belanghebbenden; 
wijst er opnieuw op dat directeuren van 
financiële instellingen bij hun 
besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling in aanmerking moeten 
nemen; meent dat dit kan worden 
bewerkstelligd door een wettelijke 
verplichting voor iedere gereglementeerde 
financiële instelling in de Europese Unie 
haar businessmodel in haar jaarverslag te 
beschrijven en daarbij nader aan te geven 
in hoeverre de directie bereid is tot het 
aangaan van risico's en in hoeverre zij 
inzicht heeft in de risico's die inherent 
zijn aan de verwezenlijking van haar 
businessmodel; voorts moet het verslag 
een beschrijving omvatten van de stappen 
die de directie heeft ondernomen met 
betrekking tot de desbetreffende 
risicobewaking en -beheersing, alsook van 
de manier waarop het beloningsbeleid 
wordt afgestemd op de verwezenlijking 
van het businessmodel en de wijze waarop 
het management de bewuste risico's 
beheert;
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Or. en

Amendement 11
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar aandeelhouders en belanghebbenden; 
wijst er opnieuw op dat directeuren van 
financiële instellingen bij hun 
besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling in aanmerking moeten 
nemen;

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar werknemers, haar aandeelhouders en 
andere belanghebbenden; wijst er opnieuw 
op dat directeuren van financiële 
instellingen bij hun besluitvorming de 
langetermijnbelangen van hun instelling in 
aanmerking moeten nemen;

Or. en

Amendement 12
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar aandeelhouders en belanghebbenden; 
wijst er opnieuw op dat directeuren van 
financiële instellingen bij hun 
besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling in aanmerking moeten 
nemen;

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar aandeelhouders en belanghebbenden; 
wijst er opnieuw op dat directeuren van 
financiële instellingen bij hun 
besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling in aanmerking moeten 
nemen, om risico's zoveel mogelijk te 
beperken;

Or. de
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Amendement 13
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar aandeelhouders en belanghebbenden; 
wijst er opnieuw op dat directeuren van 
financiële instellingen bij hun 
besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling in aanmerking moeten 
nemen;

3. benadrukt dat een goed bestuurde 
onderneming verantwoording moet 
afleggen aan en transparant moet zijn voor 
haar aandeelhouders en belanghebbenden; 
wijst er opnieuw op dat directeuren van 
financiële instellingen bij hun 
besluitvorming de langetermijnbelangen 
van hun instelling alsmede van 
consumenten en werknemers in 
aanmerking moeten nemen;

Or. en

Amendement 14
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verlangt dat de raden van bestuur 
van financiële instellingen het doel van 
een genderquota van 40% handhaven;   
benadrukt voorts dat bij het bedrijfsbeheer 
en beloningsbeleid de in de Verdragen en 
EU-richtlijnen vastgelegde beginselen van 
een gelijke beloning en behandeling van 
mannen en vrouwen in acht moeten 
worden genomen en gestimuleerd moeten 
worden;

Or. de
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Amendement 15
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het hogere 
management en de raad van bestuur 
juridisch aansprakelijk moeten kunnen 
worden gesteld voor de correcte uitvoering 
van de corporate governance-beginselen;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het hogere 
management en de raad van bestuur 
juridisch aansprakelijk moeten kunnen 
worden gesteld voor de correcte uitvoering 
van de corporate governance-beginselen;

5. is van mening dat het hogere 
management en de raad van bestuur 
juridisch, feitelijk en persoonlijk 
verantwoordelijk en aansprakelijk moeten 
kunnen worden gesteld voor de correcte 
uitvoering van de corporate governance-
beginselen;

Or. de

Amendement 17
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het hogere 
management en de raad van bestuur 
juridisch aansprakelijk moeten kunnen 

5. verwacht dat het hogere management en 
de raad van bestuur juridisch aansprakelijk 
moeten kunnen worden gesteld voor de 
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worden gesteld voor de correcte uitvoering 
van de corporate governance-beginselen;

correcte uitvoering van de corporate 
governance-beginselen, en is van mening 
dat ook de algemene 
ondernemingscultuur op alle vlakken aan 
het Corporate Governance-principe moet 
beantwoorden.  

Or. de

Amendement 18
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het hogere 
management en de raad van bestuur 
juridisch aansprakelijk moeten kunnen 
worden gesteld voor de correcte uitvoering
van de corporate governance-beginselen;

5. is van mening dat de raad van bestuur 
samen met hogere functionarissen en 
managers van de 
onderneming/vennootschap bestuurlijk 
verantwoordelijk en juridisch 
aansprakelijk moeten kunnen worden 
gesteld voor de het opstellen en toepassen
van de corporate governance-beginselen

Or. en

Amendement 19
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat risico inherent is aan 
en noodzakelijkerwijs verbonden is met de 
financiële sector, als middel om de 
liquiditeit te verstrekken, het 
concurrentievermogen te versterken en de 
economische groei en nieuwe banen te 
helpen stimuleren; is van mening dat een 
grondig inzicht in de risico's bij de raad 
van bestuur van essentieel belang is om 
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een financiële crisis in de toekomst te 
vermijden;

Or. en

Amendement 20
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met de veranderingen 
die de financiële instellingen reeds 
hebben ingevoerd in de 
beloningsregelingen, volgens welke 
bonussen aan het bedrijfsresultaat op de 
lange termijn worden gekoppeld en op 
zijn vroegst na drie jaar worden 
uitbetaald; juicht het tevens toe dat 
bonusbetalingen kunnen worden 
teruggevorderd als bedrijfsdoelen niet 
worden bereikt.

Or. de

Amendement 21
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie maatregelen
voor te stellen met betrekking tot een 
wettelijk verplicht risicocomité binnen het 
bestuur alsmede voorschriften voor de 
samenstelling en de functie van dat comité;

6. verzoekt de Commissie wetgeving voor 
te stellen met betrekking tot een wettelijk 
verplicht risicocomité binnen het bestuur of 
soortgelijke regelingen en voorschriften 
voor de samenstelling en de functie van dat 
comité;

Or. en
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Amendement 22
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie maatregelen 
voor te stellen met betrekking tot een 
wettelijk verplicht risicocomité binnen het 
bestuur alsmede voorschriften voor de 
samenstelling en de functie van dat comité;

6. verzoekt de Commissie maatregelen 
voor te stellen met betrekking tot een 
wettelijk verplicht risicocomité binnen het 
bestuur alsmede voorschriften voor de 
samenstelling en de functie van dat comité;
is van mening dat leden van risicocomités 
voldoende tijd aan hun taak moeten 
besteden om in staat te zijn de risico's van 
complexe financiële instellingen goed te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 23
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie met klem 
sectorspecifieke wijzigingen voor te stellen 
op de wetgeving voor financiële diensten 
om te zorgen voor een consequente lijn in 
de benadering van bankinstellingen en 
niet-bankinstellingen op het gebied van 
het beloningsbeleid; verzoekt de 
Commissie bovendien 
wetgevingsvoorstellen op het gebied van 
het vennootschapsrecht in te dienen en zo 
ertoe bij te dragen vraagstukken in 
verband met het ondernemingsbestuur 
aan te kaarten en een coherent 
beloningsbeleid voor alle soorten 
bedrijven te waarborgen;

Or. de
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Amendement 24
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt institutionele aandeelhouders 
ertoe aan om met de financiële instellingen 
een dialoog aan te gaan over de verbetering 
van de corporate governance en het 
risicobeheer met het oog op de 
levensvatbaarheid op lange termijn van de 
financiële instelling; stimuleert 
institutionele beleggers in dit verband om 
zich te houden aan een internationale code 
van goede praktijken;

7. moedigt institutionele aandeelhouders 
ertoe aan om met de financiële instellingen 
een dialoog aan te gaan over de verbetering 
van de corporate governance en het 
risicobeheer met het oog op de 
levensvatbaarheid op lange termijn van de 
financiële instelling; stimuleert 
institutionele beleggers in dit verband om 
zich te houden aan een internationale code 
van goede praktijken; verzoekt om 
wetgeving die allen met een vergunning 
voor het namens derden in de EU beheren 
van beleggingen ertoe verplicht openbaar 
te verklaren of zij al dan niet een 
gedragscode ("stewardship code") 
toepassen en in overeenstemming 
daarmee gegevens openbaar maken, zo ja, 
welke en waarom en, zo nee, waarom niet; 
stelt voor dat de Stewardship Code van het 
Verenigd Koninkrijk als voorbeeld kan 
dienen voor een uniforme EU-
gedragscode voor institutionele beleggers;

Or. en

Amendement 25
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. moedigt institutionele aandeelhouders 
ertoe aan om met de financiële instellingen 
een dialoog aan te gaan over de verbetering 
van de corporate governance en het 

7. moedigt institutionele aandeelhouders 
ertoe aan om met de financiële instellingen 
een dialoog aan te gaan over de verbetering 
van de corporate governance en het 
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risicobeheer met het oog op de 
levensvatbaarheid op lange termijn van de 
financiële instelling; stimuleert 
institutionele beleggers in dit verband om 
zich te houden aan een internationale code 
van goede praktijken;

risicobeheer met het oog op de 
levensvatbaarheid op lange termijn van de 
financiële instelling; is van mening dat 
"pas toe of leg uit"-benaderingen in de 
vorm van richtsnoeren geen nuttig 
instrument zijn geweest om de financiële 
crisis te vermijden en ineffectief zijn 
gebleken, en dat bindende regels de kern 
moeten vormen van de regelgeving op het 
gebied van corporate governance, en 
moeten worden aangevuld met zachte 
regelgeving in de vorm van bijvoorbeeld
een internationale code van goede 
praktijken;

Or. en

Amendement 26
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verwacht dat in de toekomst volgens 
het Corporate Governance-principe ook 
rekening wordt gehouden met de 
belangen van de consument in de 
bedrijfsactiviteiten van de financiële 
instellingen; 

Or. de

Amendement 27
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van een strikt 
beloningsbeleid, als voorzien in de richtlijn 
kapitaalvereisten (CRD III); verzoekt de 

8. benadrukt het belang van een strikt 
beloningsbeleid, als voorzien in de richtlijn 
kapitaalvereisten (CRD III) en de 
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Commissie in 2014 een evaluatieverslag te 
publiceren.

Solvabiliteit II-richtlijn; verzoekt de 
Commissie in 2014 een evaluatieverslag te 
publiceren.

Or. en

Amendement 28
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van een strikt 
beloningsbeleid, als voorzien in de richtlijn 
kapitaalvereisten (CRD III); verzoekt de 
Commissie in 2014 een evaluatieverslag te 
publiceren.

8. benadrukt het belang van een strikt 
beloningsbeleid, ten minste als voorzien in 
de richtlijn kapitaalvereisten (CRD III); 
benadrukt dat de aandeelhouders en ook 
de werknemers en hun 
vertegenwoordigers een grotere rol 
moeten spelen bij het vaststellen van het 
beloningsbeleid voor bestuurders;
verzoekt de Commissie maatregelen te 
introduceren die het variabele gedeelte 
van beloningen in financiële instellingen 
die overheidsmiddelen hebben ontvangen, 
opheffen; verzoekt de Commissie in 2014 
een evaluatieverslag te publiceren.

Or. en

Amendement 29
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het belang van een strikt 
beloningsbeleid, als voorzien in de richtlijn 
kapitaalvereisten (CRD III); verzoekt de 
Commissie in 2014 een evaluatieverslag te 
publiceren.

8. benadrukt het belang van een strikt 
beloningsbeleid, als voorzien in de richtlijn 
kapitaalvereisten (CRD III), en verwacht 
dat deze en verdere reeds genomen 
wetgevingsmaatregelen vanaf januari 
2011 snel worden omgezet; verzoekt de 
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Commissie in 2014 een evaluatieverslag te 
publiceren.

Or. de

Amendement 30
Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Eija-Riitta Korhola, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
specifieke initiatieven te nemen om te 
zorgen voor een betere 
vertegenwoordiging van vrouwen in raden 
van bestuur;

Or. en

Amendement 31
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt erop aan dat de regelgeving 
inzake raadpleging en participatie van 
werknemers waarvoor wordt geopteerd in 
het kader van Richtlijn 2001/86/EG[1] tot 
aanvulling van het statuut van de 
Europese vennootschap efficiënt wordt 
uitgevoerd;
[1] PB L 294 van 10.11.2001, blz. 22.

Or. de


