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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het groenboek van de Commissie, maar onderstreept dat het herziene 
kader vergezeld moet gaan van efficiënte uitvoeringsinstrumenten en concrete 
maatregelen, alsmede een versterkt toezicht op nationaal en EU-niveau, om te voorkomen 
dat directies het kader alleen formeel goedkeuren; is van mening dat bij het herziene kader 
ook in aanmerking moet worden genomen dat het vennootschapsrecht in de lidstaten het 
product is van uiteenlopende tradities en rechtsbeginselen, en dat deze verschillen moeten 
worden gerespecteerd bij het streven naar een minimummodel van de EU voor corporate 
governance (CG), dat o.a. voor de langere termijn perspectieven biedt voor de 
betrokkenheid van de werknemers bij het ondernemingsbestuur;

2. is van mening dat de uitvoeringsmaatregelen het volgende moeten omvatten:

 maatregelen tot uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke 
bestuursleden en bedrijven, eventueel met nationale sanctiesystemen die passen bij 
de verschillende rechtstradities,

 een jaarlijkse conferentie van bestuursvoorzitters, met uitreiking van een 
onderscheiding voor goed ondernemingsbestuur,

 een bepaling dat bestuursleden moeten voldoen aan formele verkiesbaarheids- en 
kennisvereisten en dat bestuursvacatures moeten worden gepubliceerd,

 maatregelen inzake de openbaarmaking van grijze activiteiten, belangenconflicten 
en interne transacties tussen moeder- en dochteronderneming,

 een jaarlijks verslag van de Commissie waarin de ondernemingen die geen 
uitvoering hebben gegeven aan het CG-beleid met naam en toenaam worden
vermeld;

3. is weliswaar verheugd over de vrijwillige bedrijfstakovereenkomsten over het beginsel 
"naleven of motiveren" en stimuleert dat er op EU-niveau nog meer van dergelijke 
overeenkomsten worden gesloten, maar erkent dat er als gevolg van de financiële crisis 
vraagtekens bij de doeltreffendheid van deze overeenkomsten worden gesteld; is van 
mening dat de Commissie de toepassing van clausules inzake "naleven of motiveren" 
moet evalueren en moet nagaan in hoeverre zulke of alternatieve clausules op vrijwillige 
dan wel verplichte grondslag in een EU-kader moeten worden opgenomen;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de vaststelling van maatregelen op het gebied 
van corporate governance rekening te houden met de grootte en de omzet van 
ondernemingen in de EU om een doeltreffend bestuur van kmo's niet te bemoeilijken;

5. onderstreept dat het absoluut noodzakelijk is de functies van CEO en bestuursvoorzitter te 
definiëren en te splitsen, althans in ondernemingen met meer dan 50 werknemers en een 
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omzet van meer dan 1 miljoen euro;

6. steunt de eis van openbaarmaking van het diversiteitsbeleid en dringt aan op concrete 
maatregelen ter verhoging van het aantal vrouwelijke bestuursleden, idealiter met behulp 
van zachte wetgevingsinstrumenten; onderstreept tevens de noodzaak van passende 
maatregelen, zoals voorzieningen voor kinderopvang, om de genderdiversiteit te kunnen 
realiseren;

7. erkent weliswaar dat het tot de bevoegdheid van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 
van een onderneming behoort om de bestuursleden te benoemen, maar is van mening dat 
het aantal bestuursfuncties dat bestuursleden op enig moment in verschillende 
ondernemingen vervullen, moet worden beperkt en dat de aanstelling van "grijze 
directeuren" moet worden beëindigd;

8. is er voorstander van dat, alvorens een bestuur wordt herkozen, een evaluatierapport over 
zijn functioneren wordt goedgekeurd, nadat het aan de aandeelhouders is uitgereikt;

9. is van mening dat risicobeheer binnen de CG een centrale plaats moet innemen en als 
belangrijke functie van de directeur en het bestuur moet worden opgevoerd; is van mening 
dat het risicobeheer zich ook moet uitstrekken tot niet-financiële risico's, bijvoorbeeld op 
het gebied van milieuschade en mensenrechtenschendingen;

10. is van mening dat besturen passende maatregelen moeten nemen om het 
alomtegenwoordige kortetermijndenken in de CG tegen te gaan, in het bijzonder met 
betrekking tot de vormgeving van contracten voor vermogensbeheer;

11. is warm voorstander van een Europees instrument om emittenten te helpen bij de 
identificatie van hun aandeelhouders teneinde de dialoog over CG-aspecten te bevorderen 
en mogelijk misbruik als gevolg van "empty voting" (stemmen met geleende aandelen) te 
voorkomen; is van mening dat de aandeelhouders een centrale rol in het 
ondernemingsbestuur moeten kunnen spelen en actiever moeten kunnen bijdragen aan een 
verantwoorde corporate governance;

12. steunt maatregelen om minderheidsaandeelhouders meer bescherming te bieden en 
tegelijk misbruik tegen te gaan en aandeelhouders aan te moedigen om zich te richten op 
de financiële resultaten van hun onderneming op lange termijn.
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