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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 uitvoeringsinstrumenten en -maatregelen om te 
voorkomen dat directies het kader alleen formeel goedkeuren;

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

 maatregelen van de nationale handelsautoriteiten tot uitbreiding van de 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke bestuursleden en bedrijven, waaronder 
een mogelijk sanctiesysteem,

 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 corporate governance (CG) met naam en toenaam 
worden vermeld;

3. onderstreept dat het absoluut noodzakelijk is de functies van CEO en bestuursvoorzitter te 
splitsen en te definiëren;

4. steunt de eis van openbaarmaking van het diversiteitsbeleid en invoering van een 
gendervereiste van ten minste 1/3;

5. is van mening dat bestuursleden op enig moment niet meer dan twee bestuursfuncties 
mogen vervullen en dat de aanstelling van "grijze directeuren" moet worden beëindigd;

6. is er voorstander van dat, alvorens een bestuur wordt herkozen, een extern 
evaluatierapport wordt goedgekeurd dat aan de aandeelhouders moet worden uitgereikt; is 
van mening dat er jaarlijks ook een interne zelfevaluatie moet plaatsvinden;

7. is van mening dat risicobeheer binnen de CG een centrale plaats moet innemen en als 
belangrijke directeursfunctie moet worden opgevoerd;

8. 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;

9. steunt maatregelen om minderheidsaandeelhouders meer bescherming te bieden en 
tegelijk misbruik tegen te gaan;


