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Amendement 1
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over 
vrouwen en leidinggevende functies in het 
bedrijfsleven1,
___________
1P7_TA-PROV(2011)0330.

Or. en

Amendement 2
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de door de Commissie 
in haar Groenboek ingezette herziening van 
het EU-kader inzake corporate governance;

1. is ingenomen met de door de Commissie 
in haar Groenboek ingezette herziening van 
het EU-kader inzake corporate governance;
benadrukt dat deze herziening verder zou 
kunnen gaan dan de toepassing van het 
beginsel "naleven of motiveren";

Or. en

Amendement 3
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie een stelsel 
van duidelijke regels en sancties voor 
goede corporate governance vast te 
stellen, uitgaande van codes van beste 
praktijken, om de huidige structuur van 
corporate governance beter in evenwicht 
te brengen teneinde langetermijndenken 
te versterken en financiële en andere 
prikkels weg te nemen die het aangaan 
van buitensporige risico's ten behoeve van 
snelle winst en onverantwoordelijk gedrag 
in de hand werken;

Or. en

Amendement 4
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat het Groenboek zich 
voornamelijk richt op het monistische 
bestuursmodel en onvoldoende aandacht 
besteedt aan het dualistische 
bestuursmodel, dat in Europa eveneens op 
grote schaal voorkomt; wijst erop dat veel 
van de in het Groenboek opgeworpen 
kwesties binnen het dualistische 
bestuursmodel geen rol spelen, zoals 
bijvoorbeeld de afbakening van de 
functies en taken van de president-
directeur en de raad van toezicht, 
aangezien die in een dualistisch stelsel 
duidelijk bij wet afgebakend zijn;

Or. de



AM\885626NL.doc 5/36 PE478.375v01-00

NL

Amendement 5
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat in het verslag 
van de "Reflectiegroep over de toekomst 
van het Europees vennootschapsrecht" 
wordt gesteld dat bij botsende belangen 
het belang van de onderneming boven het 
belang van individuele aandeelhouders 
mag gaan als het dienen van de 
kortetermijnbelangen van aandeelhouders 
nadelig is voor de levensvatbaarheid van 
de onderneming op de lange termijn.
Brussel, 5 april 2011, beschikbaar op de 
website van de Commissie, blz. 37-38.

Or. en

Amendement 6
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraph 1 bis (new)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat in de nasleep van 
de financiële crisis lessen geleerd kunnen 
worden van de belangrijkste falingen in 
de bedrijfswereld;

Or. nl

Amendement 7
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat bindende regels 
de kern moeten vormen van de 
regelgeving op het gebied van corporate 
governance, aan te vullen met zachte 
regelgeving, bijvoorbeeld in de vorm van 
codes van beste praktijken;

Or. en

Amendement 8
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (new)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. pleit daarbij evenwel voor enige 
terughoudendheid en vraagt om elk 
wetgevend initiatief zeer kritisch te 
evalueren in het licht van de te bereiken 
doelstellingen en het kosten-
batenevenwicht van dergelijke 
initiatieven;

Or. nl

Amendement 9
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (new)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. legt de nadruk op het 
bewerkstelligen van een betere werking en 
opvolging van bestaande governance 
regels en aanbevelingen eerder dan het 
opleggen van bindende Europese regels 
inzake corporate governance;
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Or. nl

Amendement 10
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. is overtuigd dat vrijwillige 
gedragscodes de meest efficiënte manier 
zijn om een goed ondernemingsbestuur te 
bereiken;

Or. nl

Amendement 11
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (new)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. geeft daarbij de voorkeur aan de 
"comply or explain"-methode; daarbij 
dienen bedrijven die een gerechtvaardigde 
reden hebben om af te wijken van de 
voorschriften inzake corporate 
governance de desbetreffende besluiten 
uitvoerig toe te lichten en te beschrijven 
welke alternatieve oplossingen zij hebben 
toegepast;

Or. nl

Amendement 12
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het echter dat enkele belangrijke 
kwesties op het gebied van corporate 
governance, zoals de besluitvorming 
binnen de raad van bestuur, de 
verantwoordelijkheden van bestuurders, de 
onafhankelijkheid van bestuurders, 
belangenverstrengeling en de 
betrokkenheid van belanghebbenden in dit 
Groenboek niet aan de orde komen;

2. betreurt echter dat enkele belangrijke 
kwesties op het gebied van corporate 
governance, zoals de besluitvorming 
binnen de raad van bestuur, de 
verantwoordelijkheden van bestuurders, de 
onafhankelijkheid van bestuurders, 
belangenverstrengeling, genderdiversiteit, 
werknemersvertegenwoordiging en de 
betrokkenheid van belanghebbenden in dit 
Groenboek niet aan de orde komen;

Or. en

Amendement 13
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt in dit kader dat de aandacht 
moet worden gevestigd op de belangrijke 
rol van de verschillende comités
(auditcomité, beloningscomité, 
benoemingscomité) bij de verwezenlijking 
van goed bestuur binnen ondernemingen en 
verzoekt de Commissie de rol van deze 
comités te versterken;

3. benadrukt in dit kader dat de aandacht 
moet worden gevestigd op de belangrijke 
rol van de verschillende comités
(auditcomité, beloningscomité, 
benoemingscomité) bij de verwezenlijking 
van goed bestuur binnen ondernemingen en 
verzoekt de Commissie maatregelen te 
nemen om de rol van deze comités te 
versterken;

Or. bg

Amendement 14
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt in dit kader dat de aandacht 
moet worden gevestigd op de belangrijke 
rol van de verschillende comités
(auditcomité, beloningscomité, 
benoemingscomité) bij de verwezenlijking 
van goed bestuur binnen ondernemingen
en verzoekt de Commissie de rol van deze 
comités te versterken;

3. benadrukt in dit kader dat de aandacht 
moet worden gevestigd op de belangrijke 
rol van de verschillende comités
(auditcomité, beloningscomité, 
benoemingscomité) bij de verwezenlijking 
van goed bestuur binnen ondernemingen;

Or. en

Amendement 15
Alexandra Thein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de Commissie bij de 
herziening van het EU-kader inzake 
corporate governance rekening moet 
houden met de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van 
vennootschapsorganen krachtens de 
nationale rechtsstelsels, en in het 
bijzonder met de verschillen tussen het 
monistische en het dualistische stelsel; 
verstaat hierna onder "raad van bestuur" 
hoofdzakelijk de toezichthoudende rol van 
bestuurders, die in een dualistisch stelsel 
over het algemeen aan de raad van 
toezicht is toebedeeld, onverminderd de 
taken die krachtens het nationale 
rechtssysteem aan de verschillende 
vennootschapsorganen zijn toegekend;

Or. de

Amendement 16
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat op alle 
beursgenoteerde ondernemingen, ongeacht 
hun grootte, een basispakket van EU-
maatregelen inzake corporate governance 
van toepassing moet zijn;

4. is van mening dat op alle 
beursgenoteerde ondernemingen, ongeacht 
hun grootte, EU-maatregelen inzake 
corporate governance van toepassing
moeten zijn;

Or. en

Amendement 17
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat op alle 
beursgenoteerde ondernemingen, ongeacht 
hun grootte, een basispakket van EU-
maatregelen inzake corporate governance 
van toepassing moet zijn;

4. is van mening dat op alle 
beursgenoteerde ondernemingen een 
basispakket van EU-maatregelen inzake 
corporate governance van toepassing moet 
zijn; is echter van mening dat er in het 
geval van systeembedrijven verbeterde 
procedures van "naleven of motiveren" 
ingevoerd moeten worden om ervoor te 
zorgen dat de bevoegde toezichthouder 
een toetsing uitvoert en de motivering 
bevredigend acht;

Or. en

Amendement 18
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat op alle 
beursgenoteerde ondernemingen, ongeacht 
hun grootte, een basispakket van EU-
maatregelen inzake corporate governance
van toepassing moet zijn;

4. is van mening dat op alle 
beursgenoteerde ondernemingen, ongeacht 
hun grootte, een basispakket van EU-
corporate-governancebeginselen van 
toepassing moet zijn;

Or. en

Amendement 19
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat op alle
beursgenoteerde ondernemingen, ongeacht 
hun grootte, een basispakket van EU-
maatregelen inzake corporate governance 
van toepassing moet zijn;

4. is van oordeel dat een "one size fits all 
approach" niet nuttig is gelet op de grote 
diversiteit aan ondernemingen binnen 
Europa en in het bijzonder het verschil 
tussen beursgenoteerde en niet-
beursgenoteerde ondernemingen;

Or. nl

Amendement 20
Piotr Borys

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat het initiatief inzake 
financiële fair-play in de sport een 
voorbeeld is van een goede aanpak op het 
gebied van corporate governance; dringt 
er bij andere sectoren en overheden op 
aan te onderzoeken of het mogelijk is om 
enkele van de aan deze maatregelen ten 
grondslag liggende basisbeginselen over 
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te nemen;

Or. en

Amendement 21
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat deze maatregelen in 
verhouding dienen te staan tot de omvang, 
complexiteit en aard van de onderneming;
stelt voor om, teneinde te bepalen welke
maatregelen op een onderneming van 
toepassing zijn, een systeem met drempels 
op te zetten, gebaseerd op het aantal 
werknemers en/of de omzet van de 
onderneming;

5. merkt op dat deze regels van toepassing
dienen te zijn ongeacht de omvang, 
complexiteit en aard van de onderneming;
stelt voor om een geheel van duidelijke 
normen en sancties in te voeren, teneinde
aandeelhouders en derden op omvattende 
en transparante wijze te informeren over 
de maatregelen die genomen zijn ter 
waarborging van een goede corporate 
governance en om hun belangen te 
beschermen;

Or. de

Amendement 22
Klaus-Heiner Lehne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat deze maatregelen in 
verhouding dienen te staan tot de omvang, 
complexiteit en aard van de onderneming; 
stelt voor om, teneinde te bepalen welke 
maatregelen op een onderneming van 
toepassing zijn, een systeem met drempels 
op te zetten, gebaseerd op het aantal 
werknemers en/of de omzet van de 
onderneming;

5. merkt op dat deze maatregelen van 
toepassing dienen te zijn op alle 
beursgenoteerde ondernemingen, 
ongeacht hun omvang, complexiteit of
aard;
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Or. en

Amendement 23
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat deze maatregelen in 
verhouding dienen te staan tot de omvang, 
complexiteit en aard van de onderneming;
stelt voor om, teneinde te bepalen welke 
maatregelen op een onderneming van 
toepassing zijn, een systeem met drempels 
op te zetten, gebaseerd op het aantal 
werknemers en/of de omzet van de 
onderneming;

5. merkt op dat deze maatregelen in 
verhouding dienen te staan tot de omvang, 
complexiteit en aard van de onderneming;
stelt voor om, teneinde te bepalen welke 
maatregelen op een onderneming van 
toepassing zijn, een systeem met drempels 
op te zetten, gebaseerd op het aantal 
werknemers en/of de omzet van de 
onderneming; merkt op dat daarbij het 
beginsel van "naleven of motiveren" van 
toepassing dient te zijn en dat moet 
worden aangedrongen op het leveren van 
motiveringen;

Or. en

Amendement 24
Klaus-Heiner Lehne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat niet-beursgenoteerde 
ondernemingen boven een bepaalde 
grootte eveneens aan bepaalde 
maatregelen inzake corporate governance 
zouden moeten voldoen;

Schrappen

Or. en



PE478.375v01-00 14/36 AM\885626NL.doc

NL

Amendement 25
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er een duidelijke 
afbakening moet komen tussen de 
taakomschrijving van de voorzitter van de 
raad van bestuur en die van de algemeen 
directeur; benadrukt echter dat deze regel 
in verhouding dient te staan tot de omvang 
en de bijzonderheden van de onderneming
en dat het besluit hierover door de 
algemene vergadering van 
aandeelhouders moet worden genomen;

7. benadrukt dat er een duidelijke 
afbakening moet komen tussen de 
taakomschrijving van de voorzitter van de 
raad van bestuur en die van de algemeen 
directeur in het monistische 
bestuursmodel; benadrukt echter dat deze 
regel niet in verhouding dient te staan tot 
de omvang en de bijzonderheden van de 
onderneming;

Or. en

Amendement 26
Alexandra Thein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er een duidelijke 
afbakening moet komen tussen de 
taakomschrijving van de voorzitter van de 
raad van bestuur en die van de algemeen 
directeur; benadrukt echter dat deze regel 
in verhouding dient te staan tot de omvang 
en de bijzonderheden van de onderneming 
en dat het besluit hierover door de 
algemene vergadering van aandeelhouders 
moet worden genomen;

7. benadrukt dat er in monistische stelsels
een duidelijke afbakening moet komen 
tussen de taakomschrijving van de 
voorzitter van de raad van bestuur en die 
van de algemeen directeur; benadrukt 
echter dat deze regel in verhouding dient te 
staan tot de omvang en de bijzonderheden 
van de onderneming en dat het besluit 
hierover door de algemene vergadering van 
aandeelhouders moet worden genomen;

Or. de

Amendement 27
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat het belangrijk is dat 
werknemersvertegenwoordigers zitting 
hebben in de raad van bestuur, vooral met 
het oog op hun langetermijnbelangen 
binnen de onderneming en vanwege hun 
ervaring met en kennis van haar interne 
structuren;

Or. en

Amendement 28
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond en dat de samenstelling van de 
raden van bestuur aangepast moet worden 
aan de complexiteit van de activiteiten van 
de onderneming en dat het de 
verantwoordelijkheid is van de voorzitter 
om te zorgen voor een juiste verdeling van 
vaardigheden binnen de raad van bestuur;

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond, en uit vertegenwoordigers 
van het personeel, en dat de samenstelling 
van de raden van bestuur aangepast moet 
worden aan de complexiteit van de 
activiteiten van de onderneming en dat het 
de verantwoordelijkheid is van de 
voorzitter om te zorgen voor een juiste 
verdeling van vaardigheden binnen de raad 
van bestuur;

Or. en

Amendement 29
Klaus-Heiner Lehne
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond en dat de samenstelling van de 
raden van bestuur aangepast moet worden 
aan de complexiteit van de activiteiten van 
de onderneming en dat het de
verantwoordelijkheid is van de voorzitter 
om te zorgen voor een juiste verdeling van 
vaardigheden binnen de raad van bestuur;

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond en dat de samenstelling van de 
raden van bestuur aangepast moet worden 
aan de complexiteit van de activiteiten van 
de onderneming;

Or. en

Amendement 30
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond en dat de samenstelling van de 
raden van bestuur aangepast moet worden 
aan de complexiteit van de activiteiten van 
de onderneming en dat het de 
verantwoordelijkheid is van de voorzitter
om te zorgen voor een juiste verdeling van 
vaardigheden binnen de raad van bestuur;

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond en dat de samenstelling van de 
raden van bestuur aangepast moet worden 
aan de complexiteit van de activiteiten van 
de onderneming en dat het de 
verantwoordelijkheid is van de
aandeelhouders om te zorgen voor een 
juiste verdeling van vaardigheden binnen 
de raad van bestuur;

Or. en

Amendement 31
Alexandra Thein
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond en dat de samenstelling van de 
raden van bestuur aangepast moet worden 
aan de complexiteit van de activiteiten van 
de onderneming en dat het de 
verantwoordelijkheid is van de voorzitter 
om te zorgen voor een juiste verdeling van 
vaardigheden binnen de raad van bestuur;

8. benadrukt dat raden van bestuur 
samengesteld moeten zijn uit 
onafhankelijke personen met een 
combinatie van vaardigheden, ervaring en 
achtergrond en dat de samenstelling van de 
raden van bestuur aangepast moet worden 
aan de complexiteit van de activiteiten van 
de onderneming en dat het in monistische 
stelsels de verantwoordelijkheid is van de 
voorzitter om te zorgen voor een juiste 
verdeling van vaardigheden binnen de raad 
van bestuur; benadrukt verder dat het in 
dualistische stelsels de 
verantwoordelijkheid is van de 
aandeelhouders om te zorgen voor een 
juiste verdeling van vaardigheden binnen 
de raad van toezicht;

Or. de

Amendement 32
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het wervingsbeleid 
specifiek dient te zijn en dat daarbij het 
beginsel "naleven of motiveren" van 
toepassing dient te zijn;

9. is van mening dat het wervingsbeleid bij 
de uitvoering specifiek dient te zijn en dat 
daarbij het beginsel "naleven of motiveren" 
van toepassing dient te zijn; benadrukt dat 
het opstellen en goedkeuren van 
beleidsdocumenten op dit gebied de 
exclusieve bevoegdheid van de 
aandeelhouders is;

Or. en
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Amendement 33
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept het bedrijfsleven op om op het 
gebied van personeelszaken transparante 
en meritocratische methodes tot stand te 
brengen en de talenten en vaardigheden 
van zowel mannen als vrouwen op 
efficiënte wijze te ontwikkelen en te 
bevorderen; benadrukt dat 
ondernemingen verplicht zijn ervoor te 
zorgen dat mannen en vrouwen op het 
werk gelijk behandeld worden en gelijke 
kansen hebben, en tevens verplicht zijn bij 
te dragen aan een betere balans tussen 
werk en privéleven voor mannen en 
vrouwen;

Or. en

Amendement 34
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan het aantal vrouwen in 
raden van bestuur te vergroten door 
middel van een systeem van flexibele 
quota's;

10. is ingenomen met het voornemen van 
de Commissie om in 2012 Europese 
regelgeving voor te stellen indien 
bedrijven er niet in slagen door middel 
van vrijwillige maatregelen te bereiken 
dat het aandeel vrouwen in het bestuur 
van ondernemingen in 2015 30% 
bedraagt en in 2020 40%;

Or. en
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Amendement 35
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan het aantal vrouwen in 
raden van bestuur te vergroten door middel 
van een systeem van flexibele quota's;

10. dringt erop aan het aantal vrouwen in 
raden van bestuur te vergroten door de 
deelname van vrouwen aan 
benoemingsprocedures te vergroten en 
aandeelhouders aan te moedigen zich 
hiervoor in te zetten;

Or. en

Amendement 36
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan het aantal vrouwen in 
raden van bestuur te vergroten door middel 
van een systeem van flexibele quota's;

10. dringt aan op een evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen in raden 
van bestuur van ten minste 40% in het 
jaar 2015, te verwezenlijken door een 
systeem van flexibele quota's;

Or. en

Amendement 37
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan het aantal vrouwen in
raden van bestuur te vergroten door middel
van een systeem van flexibele quota's;

10. wijst erop dat het belangrijk is dat
raden van bestuur samengesteld zijn uit 
personen met een breed en gevarieerd 
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scala aan vaardigheden en 
bekwaamheden; herinnert eraan dat het 
niet in het belang van individuele 
personen is als deze uitsluitend gezien 
worden als vertegenwoordiger van een 
bepaalde groep op grond van bijvoorbeeld 
hun geslacht, leeftijd of etnische 
afstamming;

Or. en

Amendement 38
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat bestuurders voldoende 
tijd moeten besteden aan de vervulling van 
hun taken; is echter van mening dat one-
size-fits-all-regels niet wenselijk zijn en 
dat het aantal raden van bestuur waarvan 
een bestuurder deel kan uitmaken op 
individuele basis door de afzonderlijke 
ondernemingen moet worden vastgesteld;

11. benadrukt dat bestuurders voldoende 
tijd moeten besteden aan de vervulling van 
hun taken; is van mening dat een one-size-
fits-all-regeling moet worden vastgesteld,
en dat het aantal raden van bestuur of 
raden van toezicht waarvan een
bestuurslid deel kan uitmaken, beperkt
moet worden tot vier mandaten; wijst erop 
dat daarmee een positieve bijdrage zou 
worden geleverd aan de frequentie van 
vergaderingen en aan de kwaliteit van de 
interne toezichtsorganen;

Or. de

Amendement 39
Klaus-Heiner Lehne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat bestuurders voldoende 
tijd moeten besteden aan de vervulling van 

11. benadrukt dat niet bij het dagelijks 
bestuur betrokken bestuurders voldoende 
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hun taken; is echter van mening dat one-
size-fits-all-regels niet wenselijk zijn en dat 
het aantal raden van bestuur waarvan een
bestuurder deel kan uitmaken op 
individuele basis door de afzonderlijke 
ondernemingen moet worden vastgesteld;

tijd moeten besteden aan de vervulling van 
hun taken; is echter van mening dat one-
size-fits-all-regels niet wenselijk zijn en dat
er criteria moeten worden opgesteld op 
grond waarvan een beperking mogelijk is 
van het aantal raden van bestuur waarvan 
een niet bij het dagelijks bestuur 
betrokken bestuurder deel kan uitmaken;

Or. en

Amendement 40
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat bestuurders voldoende 
tijd moeten besteden aan de vervulling van 
hun taken; is echter van mening dat one-
size-fits-all-regels niet wenselijk zijn en dat 
het aantal raden van bestuur waarvan een 
bestuurder deel kan uitmaken op 
individuele basis door de afzonderlijke 
ondernemingen moet worden vastgesteld;

11. benadrukt dat bestuurders voldoende 
tijd moeten besteden aan de vervulling van 
hun taken; is echter van mening dat one-
size-fits-all-regels niet wenselijk zijn en dat 
het aantal raden van bestuur waarvan een 
bestuurder deel kan uitmaken op 
individuele basis door de aandeelhouders 
van de afzonderlijke ondernemingen moet 
worden vastgesteld; benadrukt dat het 
belangrijk is dat bestuurders volledige 
transparantie en openheid creëren inzake 
hun overige verplichtingen;

Or. en

Amendement 41
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is het ermee eens dat periodieke 
externe evaluaties een nuttig instrument 

12. is het ermee eens dat periodieke 
externe evaluaties een nuttig instrument 



PE478.375v01-00 22/36 AM\885626NL.doc

NL

zijn om de doeltreffendheid van de 
verschillende werkwijzen op het gebied 
van ondernemingsbestuur te beoordelen; is 
echter van mening dat dergelijke 
evaluaties niet verplicht moeten worden 
gesteld;

zijn om de doeltreffendheid van de 
verschillende werkwijzen op het gebied 
van ondernemingsbestuur te beoordelen;

Or. en

Amendement 42
Arlene McCarthy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring
daarvan door de algemene vergadering van 
aandeelhouders; benadrukt echter dat 
openbaarheid van de individuele 
beloningen van al dan niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders 
in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en daarom 
moet worden vermeden, tenzij de 
betrokken persoon daarvoor toestemming 
heeft verleend;

13. verzoekt ondernemingen met klem op 
ruimere schaal informatie over 
topinkomens te publiceren en onder 
andere openbaarheid te garanderen van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, dat onderworpen dient te 
zijn aan goedkeuring door de algemene 
vergadering van aandeelhouders; is 
voorstander van een sterkere 
vertegenwoordiging van werknemers in 
beloningscommissies;

Or. en

Amendement 43
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring daarvan 

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring daarvan 
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door de algemene vergadering van 
aandeelhouders; benadrukt echter dat 
openbaarheid van de individuele 
beloningen van al dan niet bij het dagelijks 
bestuur betrokken bestuurders in strijd is 
met het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en daarom moet 
worden vermeden, tenzij de betrokken 
persoon daarvoor toestemming heeft 
verleend;

door de algemene vergadering van 
aandeelhouders; benadrukt echter dat 
openbaarheid van de individuele 
beloningen van al dan niet bij het dagelijks 
bestuur betrokken bestuurders belangrijk is 
met het oog op een grotere transparantie;

Or. en

Amendement 44
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring daarvan 
door de algemene vergadering van 
aandeelhouders; benadrukt echter dat 
openbaarheid van de individuele 
beloningen van al dan niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders 
in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en daarom 
moet worden vermeden, tenzij de 
betrokken persoon daarvoor toestemming 
heeft verleend;

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring daarvan 
door de algemene vergadering van 
aandeelhouders; stelt vast dat er sprake is 
van een groeiende inkomenskloof tussen 
bestuurders van grote ondernemingen en 
de gemiddelde werknemer; is van mening
dat meer openbaarheid een bijdrage kan 
leveren aan de aanpak van deze 
toenemende ongelijkheid;

Or. en

Amendement 45
Klaus-Heiner Lehne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring daarvan 
door de algemene vergadering van 
aandeelhouders; benadrukt echter dat 
openbaarheid van de individuele 
beloningen van al dan niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders 
in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en daarom 
moet worden vermeden, tenzij de 
betrokken persoon daarvoor toestemming 
heeft verleend;

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring daarvan 
door de algemene vergadering van 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 46
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen, en van goedkeuring 
daarvan door de algemene vergadering
van aandeelhouders; benadrukt echter dat 
openbaarheid van de individuele 
beloningen van al dan niet bij het 
dagelijks bestuur betrokken bestuurders 
in strijd is met het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en daarom 
moet worden vermeden, tenzij de 
betrokken persoon daarvoor toestemming 
heeft verleend;

13. is voorstander van openbaarheid van 
het beloningsbeleid en het jaarverslag over 
de beloningen; is van oordeel dat een 
loonsverhoging voor bestuurders in 
redelijke verhouding met de winststijging
van de onderneming moet staan; stelt voor 
dat de procentuele verhoging van de 
bezoldiging van bestuurders niet hoger 
mag zijn dan de gemiddelde 
loonsverhoging van de werknemers van 
de onderneming;

Or. en
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Amendement 47
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. ziet in dat er op Europees niveau 
regelgeving moet worden vastgesteld om 
het vraagstuk van vergoedingen aan te 
pakken, met name bij financiële 
instellingen die kampen met moreel risico, 
aangezien op korte termijn te behalen 
voordelen tot gevolg hebben dat 
risicomijdend gedrag bij werknemers 
afneemt; is van mening dat regelgeving 
moet worden vastgesteld om ervoor te 
zorgen dat vergoedingen zodanig worden 
vastgesteld dat rekening wordt gehouden 
met een langere tijdspanne dan een jaar, 
teneinde in de financiële sector een 
langetermijnvisie te bevorderen;

Or. en

Amendement 48
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat loonsverhoging 
voor bestuurders in overeenstemming 
dient te zijn met de levensvatbaarheid van 
de onderneming op de lange termijn;

Or. en

Amendement 49
Ramon Tremosa i Balcells
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. pleit voor streng toezicht en voor 
het opstellen van nieuwe regels om een 
einde te maken aan wanpraktijken op het 
gebied van salarissen, bonussen en 
vergoedingen van bestuurders van 
financiële of niet-financiële instellingen 
die door de regering van hun lidstaat van 
het faillissement gered zijn; is van mening 
dat zo nodig juridische stappen 
ondernomen moeten worden om misbruik 
van noodfondsen van overheden te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 50
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de raad van bestuur het 
orgaan is dat verantwoordelijk is voor de 
evaluatie en goedkeuring van de 
ondernemingsstrategie, met inbegrip van 
het risicobeheer door de onderneming, en 
daarover op zinvolle wijze verslag moet 
uitbrengen aan de aandeelhouders; is van 
mening dat sociale en milieurisico's in 
aanmerking moeten worden genomen voor 
zover deze consequenties hebben voor de 
onderneming, zoals in EU-wetgeving 
reeds is vastgelegd;

14. merkt op dat de raad van bestuur het 
orgaan is dat verantwoordelijk is voor de 
evaluatie en goedkeuring van de 
ondernemingsstrategie, met inbegrip van 
het risicobeheer door de onderneming, en 
daarover op zinvolle wijze verslag moet 
uitbrengen aan de aandeelhouders; is van 
mening dat sociale en milieurisico's in 
aanmerking moeten worden genomen;

Or. en
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Amendement 51
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de raad van bestuur het 
orgaan is dat verantwoordelijk is voor de 
evaluatie en goedkeuring van de 
ondernemingsstrategie, met inbegrip van 
het risicobeheer door de onderneming, en 
daarover op zinvolle wijze verslag moet 
uitbrengen aan de aandeelhouders; is van 
mening dat sociale en milieurisico's in 
aanmerking moeten worden genomen voor 
zover deze consequenties hebben voor de 
onderneming, zoals in EU-wetgeving reeds 
is vastgelegd;

14. merkt op dat de raad van bestuur het 
orgaan is dat verantwoordelijk is voor de 
evaluatie en goedkeuring van de 
ondernemingsstrategie, met inbegrip van 
het risicobeheer door de onderneming, en 
daarover op zinvolle wijze verslag moet 
uitbrengen aan de aandeelhouders, voor 
zover dat kan geschieden zonder dat er 
informatie wordt bekendgemaakt die 
schadelijk kan zijn voor de onderneming, 
bijvoorbeeld doordat daardoor de 
concurrentie in de kaart wordt gespeeld;
is van mening dat sociale en milieurisico's 
in aanmerking moeten worden genomen 
voor zover deze consequenties hebben voor 
de onderneming, zoals in EU-wetgeving 
reeds is vastgelegd;

Or. en

Amendement 52
Eva Lichtenberger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de raad van bestuur het 
orgaan is dat verantwoordelijk is voor de 
evaluatie en goedkeuring van de 
ondernemingsstrategie, met inbegrip van 
het risicobeheer door de onderneming, en 
daarover op zinvolle wijze verslag moet 
uitbrengen aan de aandeelhouders; is van 
mening dat sociale en milieurisico's in 
aanmerking moeten worden genomen 
voor zover deze consequenties hebben 

14. merkt op dat de raad van bestuur het 
orgaan is dat verantwoordelijk is voor de 
evaluatie en goedkeuring van de 
ondernemingsstrategie, met inbegrip van 
het risicobeheer door de onderneming, en 
daarover op zinvolle wijze verslag moet 
uitbrengen aan de aandeelhouders; is van 
mening dat sociale en milieurisico's bij 
eventuele risicobeoordelingen betrokken
moeten worden. .
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voor de onderneming, zoals in EU-
wetgeving reeds is vastgelegd;

Or. en

Amendement 53
Sebastian Valentin Bodu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
bepalingen die van toepassing zijn op 
leden van raden van bestuur in het 
monistische stelsel ook dienen te gelden 
voor raden van toezicht in het dualistische 
stelsel, en dat dit verslag dus betrekking 
heeft op beide stelsels van corporate 
governance;

Or. ro

Amendement 54
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de betrokkenheid van 
aandeelhouders bij de onderneming moet 
worden aangemoedigd door hun rol te 
versterken, maar dat deze betrokkenheid 
een eigen keuze moet zijn, en nooit een 
verplichting;

15. is van mening dat de betrokkenheid van 
aandeelhouders bij de onderneming moet 
worden aangemoedigd door hun rol te 
versterken, maar dat deze betrokkenheid 
een eigen keuze moet zijn, en nooit een 
verplichting; is van mening dat 
desondanks nagedacht moet worden over 
maatregelen die aanzetten tot een 
langetermijninvestering en over het 
instellen van het vereiste van volledige 
transparantie inzake het stemmen met 
geleende aandelen;
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Or. en

Amendement 55
Sebastian Valentin Bodu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van oordeel dat het aankopen 
van aandelen voor de lange termijn 
aangemoedigd moet worden en is met het 
oog hierop van mening dat het gedrag van 
institutionele beleggers dat gericht is op 
het creëren van liquiditeit en het houden 
van een goede rating heroverweging 
verdient, aangezien dit de beleggers alleen 
maar aanzet tot het aankopen van 
aandelen voor de korte termijn;

Or. ro

Amendement 56
Sharon Bowles

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is in dit verband van mening dat 
institutionele beleggers vrij moeten zijn in 
hoe zij stimuleringsstructuren opzetten 
voor de door hen aangewezen 
vermogensbeheerders;

18. is in dit verband van mening dat 
institutionele beleggers vrij moeten zijn in 
hoe zij stimuleringsstructuren opzetten 
voor de door hen aangewezen 
vermogensbeheerders; vindt echter tevens 
dat alle informatie over vergoedingen aan 
de beleggers moet worden meegedeeld;

Or. en
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Amendement 57
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan de 
richtlijn over de rechten van 
aandeelhouders te wijzigen in die zin dat 
elektronisch stemmen verplicht wordt 
ingevoerd om de deelname van 
aandeelhouders aan stemmingen aan te 
moedigen, met name de deelname van 
buitenlandse aandeelhouders;

20. dringt er bij de Commissie op aan een 
voorstel in te dienen tot wijziging van de 
richtlijn over de rechten van 
aandeelhouders, inhoudende dat 
elektronisch stemmen verplicht wordt 
ingevoerd om de deelname van 
aandeelhouders aan stemmingen aan te 
moedigen, met name de deelname van 
buitenlandse aandeelhouders;

Or. bg

Amendement 58
Klaus-Heiner Lehne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan de 
richtlijn over de rechten van 
aandeelhouders te wijzigen in die zin dat 
elektronisch stemmen verplicht wordt 
ingevoerd om de deelname van 
aandeelhouders aan stemmingen aan te 
moedigen, met name de deelname van 
buitenlandse aandeelhouders;

20. dringt er bij de Commissie op aan te 
onderzoeken op welke wijze de deelname 
van aandeelhouders verder kan worden 
geïntensiveerd en is van mening dat 
verder nagedacht moet worden over de 
mogelijkheid om de richtlijn over de 
rechten van aandeelhouders zodanig te 
wijzigen dat elektronisch stemmen voor 
buitenlandse aandeelhouders verplicht 
wordt ingevoerd;

Or. en

Amendement 59
Alexandra Thein
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan de 
richtlijn over de rechten van 
aandeelhouders te wijzigen in die zin dat
elektronisch stemmen verplicht wordt 
ingevoerd om de deelname van 
aandeelhouders aan stemmingen aan te 
moedigen, met name de deelname van 
buitenlandse aandeelhouders;

20. dringt er bij de Commissie op aan de 
richtlijn over de rechten van 
aandeelhouders zodanig te wijzigen dat het 
voor beursgenoteerde ondernemingen 
mogelijk wordt in de statuten te bepalen
dat in de algemene vergadering
elektronisch kan worden gestemd om de 
deelname van aandeelhouders aan 
stemmingen aan te moedigen, met name de 
deelname van buitenlandse 
aandeelhouders;

Or. de

Amendement 60
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt zich op het standpunt dat 
volmachtadviseurs een uiterst belangrijke 
rol spelen, maar ziet ook dat bij hun 
optreden vaak sprake is van 
belangenconflicten; dringt bij de 
Commissie aan op meer wetgeving op het 
gebied van volmachtadviseurs, waarbij in 
het bijzonder aandacht moet worden 
geschonken aan de onderwerpen 
transparantie en belangenconflicten; is van 
mening dat moet worden vastgelegd dat 
volmachtadviseurs geen adviesdiensten
mogen verlenen aan de onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd;

22. stelt zich op het standpunt dat 
volmachtadviseurs een uiterst belangrijke
rol spelen, maar ziet ook dat bij hun 
optreden vaak sprake is van 
belangenconflicten; dringt bij de 
Commissie aan op meer wetgeving op het 
gebied van volmachtadviseurs, waarbij in 
het bijzonder aandacht moet worden 
geschonken aan de onderwerpen 
transparantie en belangenconflicten; is van 
mening dat het volmachtadviseurs 
verboden moet worden adviesdiensten te
verlenen aan de onderneming waarin wordt 
geïnvesteerd;

Or. bg
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Amendement 61
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. stelt zich op het standpunt dat
volmachtadviseurs een uiterst belangrijke 
rol spelen, maar ziet ook dat bij hun 
optreden vaak sprake is van 
belangenconflicten; dringt bij de 
Commissie aan op meer wetgeving op het 
gebied van volmachtadviseurs, waarbij in 
het bijzonder aandacht moet worden 
geschonken aan de onderwerpen 
transparantie en belangenconflicten; is van 
mening dat moet worden vastgelegd dat 
volmachtadviseurs geen adviesdiensten 
mogen verlenen aan de onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd;

22. stelt zich op het standpunt dat
effectenleningen die erop gericht zijn om 
te kunnen stemmen met geleende 
aandelen geen goede zaak zijn; moedigt 
de Commissie aan de regels inzake de 
registratie en identificatie van 
aandeelhouders te harmoniseren, 
maatregelen voor te stellen om misbruik 
van effectenleningen dat erop gericht is 
om in de algemene vergadering van 
aandeelhouders gebruik te kunnen maken 
van het aan de uitgeleende aandelen 
verbonden stemrecht te voorkomen, en om 
tussenpersonen te verplichten de 
oorspronkelijke aandeelhouders in de 
gelegenheid te stellen actief aan 
stemmingen deel te nemen en te 
waarborgen dat hun steminstructies door 
volmachthouders worden opgevolgd, en er 
tevens voor te zorgen dat het stembeleid 
van de verschillende aandeelhouders 
wordt bekendgemaakt; dringt bij de 
Commissie aan op meer wetgeving op het 
gebied van volmachtadviseurs, waarbij in 
het bijzonder aandacht moet worden 
geschonken aan de onderwerpen 
transparantie en belangenconflicten; is van 
mening dat moet worden vastgelegd dat 
volmachtadviseurs geen adviesdiensten 
mogen verlenen aan de onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd;

Or. en

Amendement 62
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt zich op het standpunt dat 
ondernemingen het recht dienen te hebben 
de identiteit van hun vermogensbezitters te 
kennen en dat er op EU-niveau
minimumeisen voor harmonisatie moeten 
worden vastgesteld betreffende 
informatieverstrekking inzake materiële 
deelnemingen;

23. stelt zich op het standpunt dat 
ondernemingen het recht dienen te hebben 
de identiteit van hun vermogensbezitters te 
kennen en dat er op EU-niveau eisen voor 
harmonisatie moeten worden vastgesteld 
betreffende informatieverstrekking inzake 
materiële deelnemingen;

Or. en

Amendement 63
Alexandra Thein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt zich op het standpunt dat
ondernemingen het recht dienen te 
hebben de identiteit van hun 
vermogensbezitters te kennen en dat er op 
EU-niveau minimumeisen voor 
harmonisatie moeten worden vastgesteld 
betreffende informatieverstrekking inzake 
materiële deelnemingen;

23. stelt zich op het standpunt dat alle 
naamloze vennootschappen de keus 
moeten hebben in hun statuten te bepalen 
of hun vennoten anoniem blijven dan wel 
met name genoemd worden, en dat in het 
laatstgenoemde geval de wet een 
daadwerkelijke identificatie moet 
garanderen;

Or. de

Amendement 64
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat de bescherming van 24. merkt op dat de bescherming van 
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minderheidsaandeelhouders een onderwerp 
is dat wordt geregeld door nationale 
bepalingen van vennootschapsrecht, maar 
dat optreden van de Unie nuttig zou 
kunnen zijn om stemming bij volmacht te 
bevorderen;

minderheidsaandeelhouders een onderwerp 
is dat wordt geregeld door nationale 
bepalingen van vennootschapsrecht, maar 
dat optreden van de Unie nuttig zou 
kunnen zijn om elektronische stemming te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 65
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderschrijft de richtsnoeren die zijn 
vervat in de verklaring van het European 
corporate governance forum on related 
party transactions for listed entities van 10 
maart 2011; moedigt de Commissie aan op 
EU-niveau actie te ondernemen door 
middel van zachte wetgeving, bijvoorbeeld 
in de vorm van een aanbeveling;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. bg

Amendement 66
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Het beginsel "naleven of motiveren" Een stelsel van bindende Europese regels

Or. en

Amendement 67
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het beginsel "naleven 
of motiveren" op het gebied van corporate 
governance een nuttig instrument is; is 
voorstander van verplichte naleving van 
door ondernemingen opgestelde 
gedragscodes; is van mening dat 
afwijkingen van de gedragscode grondig 
gemotiveerd moeten worden en dat 
daarnaast beschreven en gemotiveerd moet 
worden voor welke maatregel van 
corporate governance er in plaats daarvan
is gekozen;

27. is van mening dat het beginsel "naleven 
of motiveren" op het gebied van corporate 
governance voor ondernemingen niet het 
juiste instrument is, omdat in het verleden 
gebleken is dat het niet voldoet; benadrukt 
dat een reeks bindende Europese 
voorschriften noodzakelijk is, aangevuld 
met zachte wetgeving in de vorm van 
codes van beste praktijken; is van mening 
dat afwijkingen van deze Europese 
regelgeving op passende wijze door de 
lidstaten moeten worden bestraft; is 
verder van mening dat ondernemingen 
moeten aangeven welke niet-bindende 
rechtsregels zij niet hebben nageleefd en 
dat zij daarnaast moeten beschrijven en 
motiveren welke maatregel van corporate 
governance zij in plaats daarvan hebben 
toegepast;

Or. en

Amendement 68
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het beginsel "naleven 
of motiveren" op het gebied van corporate 
governance een nuttig instrument is; is 
voorstander van verplichte naleving van 
door ondernemingen opgestelde 
gedragscodes; is van mening dat 
afwijkingen van de gedragscode grondig 
gemotiveerd moeten worden en dat 
daarnaast beschreven en gemotiveerd moet 
worden voor welke maatregel van 

27. is van mening dat het beginsel "naleven 
of motiveren" op het gebied van corporate 
governance een nuttig instrument is; is 
voorstander van verplichte naleving van
nationale codes voor corporate 
governance of door ondernemingen 
opgestelde gedragscodes; is van mening 
dat afwijkingen van de gedragscode 
grondig gemotiveerd moeten worden en dat 
daarnaast beschreven en gemotiveerd moet 
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corporate governance er in plaats daarvan 
is gekozen;

worden voor welke maatregel van 
corporate governance er in plaats daarvan 
is gekozen;

Or. en


