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Amendement 1
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het gevoerde 
ondernemingsbeleid de duurzame 
ontwikkeling van de interne markt ten 
goede moet komen;

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

Or. en

Amendement 2
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het gevoerde 
ondernemingsbeleid de duurzame 
ontwikkeling van de interne markt ten 
goede moet komen;

1. is van mening dat het gevoerde 
ondernemingsbeleid de duurzame 
ontwikkeling van de interne markt ten 
goede moet komen om gericht te zijn op 
investeringsstrategieën voor de lange 
termijn met het oog op duurzame groei en 
sociale verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 3
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het gevoerde 1. is van mening dat het gevoerde 
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ondernemingsbeleid de duurzame 
ontwikkeling van de interne markt ten 
goede moet komen;

ondernemingsbeleid de duurzame 
ontwikkeling van de interne markt ten 
goede moet komen en meerwaarde moet 
creëren op de lange termijn;

Or. lt

Amendement 4
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het gevoerde
ondernemingsbeleid de duurzame
ontwikkeling van de interne markt ten 
goede moet komen;

1. is van mening dat effectief
ondernemingsbeleid de ontwikkeling en 
het concurrentievermogen van de interne 
markt ten goede moet komen;

Or. en

Amendement 5
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept hierbij dat 
ondernemingsbeleid een cruciale rol 
speelt in het bereiken van zulk 
verantwoordelijk gedrag en in het 
bevorderen van duurzame groei op de 
interne markt, vooral als met het 
ondernemingsbeleid de belangen van de 
werknemers, de aandeelhouders, de 
stabiliteit van het bedrijf voor de lange 
termijn en de belangen van de 
samenleving in het algemeen op 
evenwichtige wijze worden weerspiegeld;

Or. en

Amendement 6
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept het bedrijfsleven op 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
nemen en zich meer in te zetten voor het 
bevorderen van duurzame consumptie als 
wezenlijk onderdeel van hun 
bedrijfsstrategie;

Or. en

Amendement 7
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie maatregelen ter 
verruiming van de professionele en 
sociale diversiteit voor te stellen om de 
discussie over en de ontwikkeling van 
nieuwe ideeën binnen bestuursraden te 
bevorderen;

2. verzoekt de Commissie, bedrijven, 
aandeelhouders en nationale 
toezichthouders de diversiteit van directies
te verruimen om de discussie over en de 
ontwikkeling van nieuwe ideeën te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 8
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie maatregelen ter 
verruiming van de professionele en sociale 
diversiteit voor te stellen om de discussie 
over en de ontwikkeling van nieuwe ideeën 
binnen bestuursraden te bevorderen;

2. verzoekt de Commissie voorstellen in te 
dienen over stimulansen voor een grotere
professionele en sociale diversiteit met het 
doel bedrijven aan te moedigen om de 
discussie over en de ontwikkeling van 
nieuwe ideeën binnen bestuursraden te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 9
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie maatregelen ter 
verruiming van de professionele en sociale 
diversiteit voor te stellen om de discussie 
over en de ontwikkeling van nieuwe ideeën 
binnen bestuursraden te bevorderen;

2. verzoekt de Commissie maatregelen ter 
verruiming van de professionele en sociale 
diversiteit voor te stellen om de discussie 
over en de ontwikkeling van nieuwe ideeën 
binnen bestuursraden te bevorderen;
verzoekt de Commissie beginselen van het 
ondernemingsbeleid toe te passen, zoals 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en toezeggingen voor 
"sociaal evenwicht" en het delen van de 
winst: elementen die van fundamenteel 
belang zijn voor dit beleid;

Or. lt

Amendement 10
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie maatregelen ter 
verruiming van de professionele en sociale
diversiteit voor te stellen om de discussie 
over en de ontwikkeling van nieuwe ideeën 
binnen bestuursraden te bevorderen;

2. verzoekt het bedrijfsleven maatregelen 
ter verruiming van de professionele,
sociale en culturele diversiteit voor te 
stellen om een bredere discussie over en de 
ontwikkeling van nieuwe ideeën binnen 
bestuursraden te bevorderen;

Or. en

Amendement 11
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat directeuren die niet 
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bij het dagelijks bestuur betrokken zijn 
voldoende tijd aan hun taken moeten 
besteden; verzoekt de Commissie een 
maatregel op EU-niveau in te dienen om 
het toegestane aantal op hetzelfde moment 
beklede bestuursfuncties van niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders te 
beperken;

Or. en

Amendement 12
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat diversiteit een troef 
is voor meer representatieve 
besluitvorming in topfuncties van
bedrijven;

Or. en

Amendement 13
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort het bedrijfsleven ertoe aan meer 
deskundigen met een "verkoop"- of 
"marketing"-profiel in bestuursraden op 
te nemen, zodat in het 
ondernemingsbeleid beter recht wordt 
gedaan aan de behoeften en belangen van 
consumenten;

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Emma McClarkin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort het bedrijfsleven ertoe aan meer 
deskundigen met een "verkoop"- of 
"marketing"-profiel in bestuursraden op 
te nemen, zodat in het ondernemingsbeleid 
beter recht wordt gedaan aan de behoeften 
en belangen van consumenten;

3. spoort het bedrijfsleven ertoe aan in het 
ondernemingsbeleid meer recht te doen 
aan de behoeften en belangen van 
consumenten;

Or. en

Amendement 15
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort het bedrijfsleven ertoe aan meer 
deskundigen met een "verkoop"- of 
"marketing"-profiel in bestuursraden op te 
nemen, zodat in het ondernemingsbeleid 
beter recht wordt gedaan aan de 
behoeften en belangen van consumenten;

3. spoort het bedrijfsleven ertoe aan 
terdege rekening te houden met de 
belangen van de consumenten, onder 
andere via regelmatig contact met 
consumentenorganisaties, door z onodig 
klankborden voor consumenten op te 
zetten en door meer deskundigen met een 
"verkoop"- of "marketing"-profiel in 
bestuursraden op te nemen;

Or. en

Amendement 16
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. doet de aanbeveling dat de lidstaten 
controleren of bedrijven hun 
aandeelhouders wel voorzien van de juiste 
verklaringen inzake het 
ondernemingsbeleid om volledige
transparantie te waarborgen en de kennis 
van aandeelhouders over het 
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ondernemingsbeleid te verbeteren, zodat 
aandeelhouders en burgers beschermd 
kunnen worden tegen buitensporig 
riskante bedrijfsvoering en 
kortetermijndenken; 

Or. en

Amendement 17
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

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

5. is van mening dat betrokkenheid van
werknemers bij het bedrijf moet worden 
gestimuleerd, en dat daarbij onder meer 
moet worden gedacht aan 
aandeelhouderschap voor werknemers, 
hetgeen de motivatie en cohesie binnen 
bedrijven ten goede komt; benadrukt dat 
alleen de raad van bestuur 
verantwoordelijk is en ter verantwoording 
kan worden geroepen voor de 
besluitvorming;

Or. en

Amendement 18
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

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

5. 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;

Or. en
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Amendement 19
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

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

5. benadrukt dat de betrokkenheid van de 
werknemers bij bedrijfszaken bijdraagt 
aan de duurzaamheid van het bedrijf voor 
de lange termijn; benadrukt daarom de 
behoefte aan doeltreffende deelname van 
werknemers in bedrijven;

Or. en

Amendement 20
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. neemt kennis van het verslag van de 
Commissie van 11 november 2011 over de 
stand van uitvoering van Richtlijn 
2009/38/EG inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns 
met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de 
werknemers;

Or. en

Amendement 21
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie vóór 1 
januari 2013 bij het Parlement een 
tussentijds verslag in te dienen over het 



AM\887925NL.doc 11/17 PE478.509v02-00

NL

functioneren van de Europese 
ondernemingsraden en mogelijke 
maatregelen voor verbetering, met name 
wat betreft de training van de leden van 
de ondernemingsraden;

Or. en

Amendement 22
Constance Le Grip, Barbara Weiler, Philippe Juvin, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 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;

6. 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 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 tot 2020 een 
vertegenwoordiging te bewerkstelligen 
van minstens 40% van elk geslacht;

Or. en

Amendement 23
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 de bestaande Europese 
regelgeving voortvloeiende beginselen 
inzake gelijke beloning en behandeling van 
mannen en vrouwen; verzoekt de 

6. 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 de bestaande Europese 
regelgeving voortvloeiende beginselen 
inzake gelijke beloning en behandeling van 
mannen en vrouwen; vraagt om een 
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Commissie maatregelen voor te stellen 
met het oog op een evenwichtigere 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
bestuursraden;

evenwichtigere vertegenwoordiging van 
vrouwen in bestuursraden, om tot 2020 een 
vertegenwoordiging te bewerkstelligen 
van minstens 40% van elk geslacht;

Or. en

Amendement 24
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 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;

6. 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 de bestaande Europese 
regelgeving voortvloeiende beginselen 
inzake gelijke beloning en behandeling van 
mannen en vrouwen; verzoekt de 
Commissie en bedrijven definitieve
initiatieven te nemen om te zorgen voor 
een betere vertegenwoordiging van 
vrouwen in bestuursraden;

Or. en

Amendement 25
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 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 

6. 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 de bestaande Europese 
regelgeving voortvloeiende beginselen 
inzake gelijke beloning en behandeling van 
mannen en vrouwen; verzoekt het 
bedrijfsleven maatregelen voor te stellen 
met het oog op een evenwichtigere 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
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bestuursraden; bestuursraden;

Or. en

Amendement 26
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt voor dat met eventueel te 
nemen maatregelen voor een meer 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen in bestuursraden de 
benoemingscommissies verplicht moeten 
worden bij het uiteenzetten van hun 
voorstellen aan te geven welke 
inspanningen zij zich hebben getroost om 
dit doel te verwezenlijken, door het 
bevorderen van onderlinge 
vergelijkingssystemen van bestuursraden 
bij overheids- en particuliere bedrijven, 
het verzorgen van trainingen voor 
benoemingscommissies, het opstellen van 
lijsten met competente vrouwelijke 
kandidaten en het aanmoedigen van open 
aanwervingsprocedures in plaats van 
intransparante aanstellingen;verzoekt de 
Commissie van beursgenoteerde 
ondernemingen te eisen dat zij in hun 
jaarverslag hun diversiteitsbeleid 
beschrijven, ook op het gebied van 
gender, alsmede de doelstellingen die zij 
zich hebben gesteld om het beleid te 
verwezenlijken en de vooruitgang die is 
geboekt in het bereiken van die 
doelstellingen; 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 
management van het bedrijf en het 
beloningsbeleid;

Or. en
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Amendement 27
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de rol van 
aandeelhouders moet worden versterkt bij 
het opzetten van een beloningsbeleid voor 
directeuren;

Or. en

Amendement 28
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is verheugd over de inspanningen 
van de Commissie om 
grensoverschrijdende stemmingen van 
aandeelhouders te steunen, als manier om 
obstakels voor samenwerking tussen 
aandeelhouders op de interne markt weg 
te nemen, mits dit op transparante en 
veilige wijze wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 29
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept dat, ofschoon de 
samenstelling van de bestuursraden in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
de aandeelhouders is, als er binnen een 
redelijke termijn geen verbetering 
optreedt in de vertegenwoordiging van 
vrouwen in bestuursraden, de wetgevers 
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misschien andere acties moeten 
overwegen;

Or. en

Amendement 30
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst er met nadruk op dat 
bedrijfsvoering en beloningsbeleid op een 
gezonde en verantwoorde leest moeten 
zijn geschoeid en speculatiegedrag dat is 
gericht op kortetermijnwinst op geen 
enkele manier mag worden gestimuleerd, 
omdat dit ten koste gaat van de 
duurzaamheid van de bedrijven op de 
lange termijn;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat het verplicht moet 
worden om het beloningsbeleid, het 
jaarverslag over de beloningen (een 
verslag over de uitvoering van het 
beloningsbeleid in het afgelopen jaar) en 
de individuele beloning van al dan niet bij 
het dagelijks bestuur betrokken 
bestuurders openbaar te maken;

Or. en

Amendement 32
Emma McClarkin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie met voorstellen 
te komen tot harmonisering op Europees 
niveau van de aard en inhoud van 
informatie die via de jaarverslagen van 
ondernemingen onder aandeelhouders 
wordt verspreid.

7. verzoekt de Commissie met evenredige 
voorstellen te komen voor richtsnoeren op 
Europees niveau van de aard en inhoud van 
informatie die via de jaarverslagen van 
ondernemingen onder aandeelhouders 
wordt verspreid, waarbij de informatie van 
hoge kwaliteit en informatief moet zijn.

Or. en

Amendement 33
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie met voorstellen 
te komen tot harmonisering op Europees 
niveau van de aard en inhoud van 
informatie die via de jaarverslagen van 
ondernemingen onder aandeelhouders 
wordt verspreid.

7. verzoekt de Commissie met voorstellen 
te komen tot harmonisering op Europees 
niveau van de aard van informatie die via 
de jaarverslagen van ondernemingen onder 
aandeelhouders wordt verspreid.

Or. en

Amendement 34
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

verwelkomt de aanbeveling van de 
Commissie dat bedrijven hun 
beloningsbeleid en de resultaten van 
stemmingen over beloningen in 
aandeelhoudersvergaderingen openbaar 
moeten maken, en onafhankelijke comités 
over beloningen moeten oprichten; is van 
mening dat met dergelijke maatregelen 
grotere transparantie zou worden bereikt 
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en tevens de toenemende discrepantie 
tussen prestatie en beloningen van 
bestuurders zou worden aangepakt;

Or. en

Amendement 35
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie de 
maatregelen voor goed 
ondernemingsbeleid aan te passen aan de 
typische eigenschappen en de behoeften 
van kmo's, gezien hun beperkte 
hulpbronnen, met name op het gebied van 
administratie en HR.

Or. lt


