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Vennootschapsrecht en corporate governance
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement - Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering
van de corporate governance in de Europese Unie - Een actieplan (COM(2003) 284 – C50378/2003 – 2003/2150(INI))
Het Europees Parlement,
–

gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
(COM(2003) 284 – C5-0378/2003),

–

gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement Versterking van de wettelijke accountantscontrole in de EU (COM(2003) 286),

–

onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 februari 2004 over corporate governance en
toezicht op financiële diensten - de affaire-Parmalat1,

–

gelet op artikel 47, lid 2 en artikel 163 van zijn Reglement,

–

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en interne markt en de adviezen van
de Economische en Monetaire Commissie, de Commissie industrie, externe handel,
onderzoek en energie en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A5-0253/2004),

A. overwegende dat in de mededeling van de Commissie belangrijke doelstellingen worden
vastgelegd die aan de initiatieven van de EU op het vlak van de modernisering van het
Europees vennootschapsrecht en de versterking van het ondernemingsbestuur ten grondslag
moeten liggen,
B. overwegende dat uit de recente gebeurtenissen in Japan en daarna in de Verenigde Staten
en Europa waarbij belangrijke industriële groepen betrokken zijn (men denke met name
aan de affaire-Parmalat) blijkt dat de transparantieregels, die het referentiekader moeten
vormen voor het optreden van het Europese bedrijfsleven, beter omschreven moeten
worden, en overwegende dat de consequenties hiervan met name worden gedragen door
kleine aandeelhouders, deelnemers aan spaarfondsen, andere crediteuren en werknemers
die hun baan en hun salaris verliezen
C. overwegende dat in verband met de globalisering van de economie een kader van op
internationaal niveau erkende beginselen en regels ter bescherming van de belangen van
bedrijven, beleggers en werkenden noodzakelijk is,
D. overwegende dat tijdens de Europese Raad in Lissabon en de daaropvolgende
voorjaarsbijeenkomsten van de Europese Raad is besloten van de EU de meest
concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken, gebaseerd op
investeringen in mensen, op meer en betere banen, en met een hechtere sociale samenhang
in een kader van duurzame groei,
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E. overwegende dat eigendom is onderworpen aan sociale plichten en dat ondernemingen
maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen; dat het vraagstuk van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van ondernemingen met name in enkele sectoren een strategische
dimensie aanneemt, aangezien burgers ondernemingen niet meer alleen beoordelen in hun
hoedanigheid van potentiële consumenten, maar ook garanties eisen voor de bescherming
van het milieu, voor de inachtneming van fundamentele normen op het vlak van veiligheid
op de werkplek en participatie,
F. overwegende, daarnaast, dat het huidige herstructureringsproces het uiteenvallen, de
tertiairisering en delokalisering van bedrijven versterkt, waardoor in sommige gevallen de
werkelijke structuur van een bedrijf en de daadwerkelijke beslissingscentra ondoorzichtig
worden, en de deelnemingen, de kruiselingse aandelenbelangen, de contractuele regels en
voorschriften voor de werknemers op andere locaties in de verschillende schakels van de
keten van een piramide of groep bijna onbegrijpelijk worden,
G. overwegende dat de Europese Raad van Stockholm de oprichting van een Europees
waarnemingscentrum voor industriële verandering heeft goedgekeurd, dat een belangrijke
informatiebron zal worden voor de economische en sociale veranderingen die het gevolg
zijn van ontwikkelingen en tendensen in de technologie, de arbeidsorganisatie, de
productie- en bedrijfsmodellen, de wetgeving en de arbeidsmarkt,
H. overwegende dat goede betrekkingen tussen management en werknemers en hun
vertegenwoordigers- van informatie tot raadpleging, participatie, het onderhandelen over
en sluiten van contracten - een belangrijke factor zijn voor de efficiency van de productie
en de maatschappelijke taken van een onderneming alsook de motor van haar succes en
concurrentievermogen,
I.

overwegende, evenzo, dat de kwaliteit en de termijnen voor de voorlichting en raadpleging
van de vertegenwoordigers van de werknemers in de regel onvoldoende zijn om het hun
mogelijk te maken invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de onderneming, met
name wanneer deze besluiten ernstige consequenties voor de werkgelegenheid hebben,

1.

respecteert, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, de tradities in de
bepalingen van het vennootschapsrecht van de lidstaten, maar meent dat het in dit kader
dringend noodzakelijk is het Europees vennootschapsrecht aan te passen, nu de uitbreiding
en de verdere integratie van de interne markt meebrengt dat de bestaande nationale
wetgeving van de lidstaten geharmoniseerd of gecoördineerd moet worden om een
algemeen kader vast te stellen waarbinnen de mobiliteitsprocessen tussen Europese landen
kunnen plaatsvinden;

2.

hecht eraan dat aandacht wordt besteed aan het feit dat de maatregelen ter harmonisatie van
het Europees vennootschapsrecht dienen voor het creëren van een gelijke uitgangspositie
voor ondernemingen (level playing field) en dat bij alle maatregelen een level playing field
gewaarborgd moet zijn;

3.

onderschrijft de visie van de Commissie dat concurrentie tussen nationale
vennootschapsrechtelijke voorschriften nuttig is en is derhalve van mening dat concurrentie
op een level playing field in de plaats kan komen van het streven naar maximale
harmonisatie;

4.

meent niettemin dat het thema ondernemingsbestuur niet mag worden voorgesteld als een
probleem dat uitsluitend speelt tussen aandeelhouders en management en herinnert aan de
essentiële rol van de belanghebbenden (stakeholders) binnen of rondom de onderneming;

5.

is van oordeel dat de Europese corporate governance en het vennootschapsrecht
fundamentele structuren moeten bevatten voor de voorlichting van en het overleg met de
werknemers, en dat alle richtlijnen inzake vennootschapsrecht moeten voorzien in
verplichte voorlichting van en overleg met vertegenwoordigers van de werknemers
wanneer er sprake is van belangrijke beslissingen die een invloed hebben op het
voortbestaan van de ondernemingen en de werkgelegenheid;

6.

wijst erop dat aandacht moet worden geschonken aan de werkzaamheden inzake corporate
governance die momenteel binnen de OESO gaande zijn;

7.

acht de voorstellen van de Commissie voor een moderne corporate governance positief
omdat ze tot doel hebben het concurrentievermogen van de bedrijven te vergroten als
cruciale component voor economische groei en het creëren van banen, de aandeelhouders
en de schuldeisers beter te beschermen en de werking van de bedrijven transparanter te
maken;

8.

acht het hoe dan ook noodzakelijk een onderscheid te maken tussen grote en kleine
aandeelhouders, met name inzake het gebruik van moderne technologieën bij de
uitoefening van het stemrecht van de aandeelhouders omdat kleine aandeelhouders
doorgaans meer aan risico's zijn blootgesteld;

9.

is het eens met de Commissie dat een afzonderlijke Europese code voor
ondernemingsbestuur niet noodzakelijk is, maar meent dat de EU moet verduidelijken wat
het kader van internationale normen is dat in acht genomen moet worden, en dat zij de
procedures voor de omzetting ervan moet vastleggen om de nationale voorschriften aan te
vullen;

10. blijft ervan overtuigd dat de prioriteiten op EU-niveau werkelijk grensoverschrijdende
kwesties zouden moeten betreffen, en dringt er daarom bij de Commissie op aan spoed te
betrachten met de opstelling van de aanbevelingen aan de lidstaten gericht op herziening
van belemmerende nationale voorschriften over grensoverschrijdende vestiging van
ondernemingen;
11. is het eens met de Commissie dat "de EU inzake corporate governance haar eigen, op haar
culturele en zakelijke tradities afgestemde aanpak moet definiëren", en waarschuwt voor
een recente trend om Amerikaanse oplossingen voor Amerikaanse problemen te kopiëren
en Amerikaanse tradities en regels in te voeren die contraproductief kunnen zijn voor
degelijke corporate governance in Europa;
12. is verheugd over de globale aanpak van de Commissie volgens een tijdschema dat
overkomt met dat voor het actieplan voor financiële diensten, en die flexibel genoeg moet
zijn voor een evenwichtig gebruik van de wettelijke instrumenten, richtlijnen en
aanbevelingen; is verheugd over het voornemen van de Commissie haar mededeling over
vennootschapsrecht en corporate governance naar aanleiding van de recente schandalen in
ondernemingen in Europa te herzien en daaraan prioriteit toe te kennen; is evenals de
Commissie van oordeel dat maatregelen ten behoeve van corporate governance gelijktijdig,
onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde prioriteit moeten worden behandeld als de

maatregelen betreffende het vennootschapsrecht; verzoekt de Commissie, voor wat betreft
de corporate-governanceregelgeving, de maatregelen die sinds de aanneming van het
verslag-Winter zijn genomen, stelselmatig te evalueren en hiermee ten volle rekening te
houden bij de formulering van haar voorstellen voor richtlijnen en aanbevelingen; is in dit
verband van oordeel dat de door de Verenigde Staten gekozen opties slechts een voorbeeld
zijn dat niet per se in Europa moet worden nagevolgd en dat het van essentieel belang is dat
de regelgeving wordt afgestemd op het specifieke karakter van de Europese
ondernemingen; staat dan ook achter het streven van de Commissie naar de oprichting van
een Europese vennootschap naar Europees recht;
13. twijfelt eraan of de oprichting van een Europees forum voor ondernemingsbestuur door de
Commissie zinvol is, aangezien niet is voorzien in harmonisatie van de codes voor
ondernemingsbestuur en de coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot de
nationale codes bijvoorbeeld toch al op federatieniveau (zie bijv. Unice) plaatsvindt;
14. acht het in dit kader onvermijdelijk dat de controlerende en toezichthoudende instanties van
de lidstaten drie vereisten handhaven: stabiliteit van het financieel systeem, transparantie
van de markt, van de jaarrekeningen en van het gedrag van ondernemingen, en
bescherming van de concurrentie; daarvoor
a) moet de autonomie, de onafhankelijkheid en de integriteit van de leden van de raad van
bestuur en de raad van toezicht, accountants en rating-kantoren worden gewaarborgd,
b) moet het functioneren van de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de beurs,
worden gewaarborgd, door te zorgen dat zij over adequate middelen en personeel
beschikken,
c) moeten kadervoorwaarden voor de werkzaamheden van de kartelautoriteiten worden
gecreëerd,
d) moet een doeltreffend systeem van samenwerking tussen de centrale banken worden
bevorderd;
15. spoort de lidstaten aan de toezeggingen die zij de afgelopen jaren hebben gedaan voor de
verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon in de praktijk te brengen, zowel op
nationaal als op regionaal en lokaal niveau, om een kader op reglementair, institutioneel en
politiek gebied en voor de participatie van alle betrokken personen, inclusief
ondernemingen, te bieden;
16. staat erop dat ondernemingen in hun dagelijks beleid het beginsel van de sociale
gebondenheid van eigendom in acht nemen en zich bewust zijn van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid;
17. staat erop dat een ruime en nauwkeurigere definitie van maatschappelijke
verantwoordelijkheid van ondernemingen moet worden opgesteld, als sleuteldoelstelling
voor een toekomstgericht ondernemingsbeleid en een leidend beginsel voor het Europese
sociaal-economische beleid; onderstreept daarnaast dat de basisbeginselen van MVO
volledig moeten worden geïntegreerd in alle sectoren waarin de Gemeenschap bevoegd is,
met name het vennootschapsrecht, de interne markt, het mededingingsbeleid, de wetgeving
over de financiële markten, het handelsbeleid, het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid en het beleid voor ontwikkelingssamenwerking;

18. betreurt dat de groep op hoog niveau van deskundigen op het gebied van het
vennootschapsrecht, die door de Commissie in september 2001 is ingesteld, alle bedrijven
en aandeelhouders op dezelfde wijze behandelt en is van oordeel dat, om de genoemde
doelstellingen te kunnen verwezenlijken, niet alle bedrijven op dezelfde wijze mogen
worden behandeld maar dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen
beursgenoteerde bedrijven en niet-beursgenoteerde bedrijven, met een specifieke
behandeling voor het midden- en kleinbedrijf binnen deze laatste categorie;
19. staat achter het voorstel voor een jaarlijkse verklaring inzake corporate governance voor
beursgenoteerde ondernemingen, om de aandeelhouders een grotere transparantie en meer
informatie te garanderen bij het bepalen van hun keuze; niettemin kan en mag deze
verklaring niet uitsluiten dat de bevoegde toezichthoudende autoriteiten zelf een controle
houden, indien zij dat nodig achten;
20. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om in de context van de toepasselijke richtlijn
(vierde richtlijn betreffende het vennootschapsrecht), een voorstel in te dienen om naast de
verplichte financiële informatie gegevens over de sociale en milieuprestaties op te nemen;
21. neemt met voldoening kennis van het streven van het bedrijfsleven naar grotere
transparantie en roept de lidstaten op zich in te zetten voor meer transparantie en
toegankelijkheid omtrent de verantwoording van de onderneming met betrekking tot het
management, aangezien dit de kapitaalinflux van de onderneming ten goede komt en het
vertrouwen van de marktspelers op de lange termijn versterkt;
22. steunt de Commissie in haar voornemen de rechten van de aandeelhouders te verbeteren
met name door ruimere transparantieregels, rechten om bij volmacht te stemmen, de
mogelijkheid van deelname aan algemene vergaderingen langs elektronische weg en de
waarborging van grensoverschrijdende uitoefening van stemrecht;
23. betreurt dat niet wordt verwezen naar de gevolgen voor corporate governance van bepaalde
praktijken die voortvloeien uit de verschillen inzake de financiering van vennootschappen,
met name tussen de Angelsaksische traditie - waar een gespreid aandeelhouderschap via
tussenkomst van de financiële markten overheerst - en de traditie op het Europese continent
die wordt gekenmerkt door een grotere rol van de banken en meerderheidsaandeelhouders;
verzoekt de Commissie met klem een dergelijke analyse te maken en conclusies en
initiatieven te vermijden die louter op een eenzijdige benadering zijn gebaseerd;
24. verlangt dat de Commissie in de eerste plaats via passende voorstellen voor een doorbraak
zorgt wat betreft het beginsel "one share one vote" , ten einde gelijke behandeling van alle
aandeelhouders te waarborgen;
25. verzoekt de Commissie met spoed de voorschriften inzake het toezicht op ondernemingen
te versterken, met name de accountantscontroles en de invoering van strenge sancties op
fraude;
26. moedigt de Commissie en de lidstaten aan de Europese wetgeving inzake marktmisbruik,
het prospectus en transparantie rigoureus te handhaven;
27. verlangt een zorgvuldig onderzoek van de overwegingen betreffende vereenvoudiging van
de regels inzake de instandhouding van kapitaal en houdt aan het principe van een
minimumkapitaal vast;

28. acht de belangstelling van de Commissie voor grensoverschrijdende fusies en de ermee
gepaard gaande mobiliteit van bedrijven positief, maar benadrukt dat deze belangstelling
moet worden aangevuld met maatregelen die de mobiliteit van de werknemers tussen de
desbetreffende bedrijven vergemakkelijken;
29. staat erop dat moet worden gewaarborgd dat in geval van beursgenoteerde ondernemingen
controle en advisering door hetzelfde bedrijf uitgesloten is;
30. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de wettelijke controle
van jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen (COM(2004) 177) en steunt met name
de beginselen van volledige verantwoordelijkheid van de met de wettelijke controle belaste
accountant voor de geconsolideerde rekeningen van de gecontroleerde vennootschap en de
noodzaak om in elke entiteit van openbaar belang een onafhankelijke commissie voor de
wettelijke accountantscontrole in te stellen; deelt de benadering van de Commissie dat alle
beursgenoteerde vennootschappen - en met name banken, verzekeringsmaatschappijen,
ziekenhuizen en pensioenfondsen - vanwege hun economisch en sociaal belang
gedefinieerd en gereguleerd moeten worden als entiteit van openbaar belang;
31. onderstreept de noodzaak voor beursgenoteerde bedrijven en andere entiteiten van
openbaar belang over een auditcomité te beschikken, met onder andere als taak toezicht te
houden op de onafhankelijkheid, objectiviteit en doeltreffendheid van de externe
accountant;
32. onderstreept de noodzaak in het ondernemingsbestuur voorschriften voor de controle van
de rekeningen op te nemen met het oog op een grotere verantwoordelijkheid en
onafhankelijkheid van de groep accountants ten opzichte van de directie, en om het
openbaar toezicht op accountants te verscherpen en te harmoniseren wat betreft het
toepassingsgebied en de bevoegdheden van het toezicht, de samenstelling van de
toezichthoudende comités, de beginselen, de kwaliteit en de transparantie van het toezicht,
de mechanismen en de procedures voor het opleggen van sancties;
33. staat achter het voorstel van de Commissie een elektronisch openbaar register in te stellen
van de accountantsondernemingen die erkend zijn door in de lidstaten aangewezen
openbare autoriteiten, waaruit duidelijk en op transparante wijze de structuur, de
samenstelling en de onafhankelijkheid van de accountantsonderneming blijkt; onderstreept
dat het van belang is een erkenningsstelsel op te zetten dat gebaseerd is op een hoog niveau
van bekwaamheid, opleiding en professionele ethiek van de accountantsondernemingen en
de noodzaak te zorgen dat informatie over de betrekkingen tussen de
accountantsonderneming en de gecontroleerde onderneming, waaronder de tarieven en de
betaalde honoraria, openbaar, toegankelijk en transparant wordt gemaakt;
34. steunt de oprichting van een comité voor de regulering van de accountantscontrole in de
EU met als fundamentele beginselen het openbaar belang en de bescherming van alle
betrokken partijen; onderstreept de noodzaak binnen de EU een gemeenschappelijk stelsel
van normen voor de wettelijke accountantscontrole te creëren, door middel van een
samenwerkingsmechanisme dat efficiënt en samenhangend is vergeleken met de bestaande
nationale stelsels; meent dat op de lange termijn de instelling van een enkele autoriteit
belast met de accountantscontrole en financiële controle in Europa een oplossing kan zijn;
35. acht het onontbeerlijk dat de controleorganismen voor de wettelijke accountantscontrole
van de lidstaten op Europees niveau beter gaan samenwerken met het doel een

gemeenschappelijk stelsel van voorschriften te ontwikkelen die een hoog niveau van
integriteit en onafhankelijkheid garanderen; acht de ontwikkeling van een model voor
samenwerking met regelgevende instanties en instanties voor de wettelijke
accountantscontrole van derde landen - gebaseerd op het wederkerigheidsbeginsel - van
fundamenteel belang voor de correcte en gezonde werking van de financiële markten;
36. wenst een versnelling van de onderhandelingen binnen alle internationale instanties (het
forum over de financiële stabiliteit van de G8, de OESO, de financiële actiegroep inzake
het witwassen van geld, enz.) die zich bezighouden met de opbouw van een bindend kader
voor off shore-centra en andere belastingparadijzen;
37. verwelkomt het in het werkprogramma van de Commissie voor 2004 genoemde voornemen
om de in verschillende lidstaten geldende regelgeving voor de overschrijving van tekorten
of overschotten binnen een onderneming onder de loep te nemen en verzoekt de
Commissie deze werkzaamheden te bespoedigen, aangezien deze van vitaal belang zijn
voor veel in Europa actieve ondernemingen;
38. verzoekt de Commissie tevens te overwegen nog verdere bepalingen op te nemen in het
voorstel betreffende de Achtste Richtlijn 84/253/EEG van de Raad van 10 april 1984 op de
grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag inzake de toelating van personen,
belast met de wettelijke controle van boekhoudbescheiden1, bijvoorbeeld een verbod dat
alle niet-audit-diensten door dezelfde accountants worden uitgevoerd;
39. verzoekt de Commissie, in het belang van de kleine aandeelhouders en deelnemers aan
spaarfondsen, de samenwerking tussen de organen en instanties belast met het toezicht en
de controle op de betrekkingen tussen ondernemingen en banken te bevorderen;
40. herinnert eraan dat corporate governance die écht wordt toegepast en transparant is voor
het grote publiek het imago van een onderneming en haar "rating" en positie op de
kapitaalmarkten en financiële markten verbetert en uiteindelijk in het belang is van de
onderneming zelf;
41. is overigens van mening dat de aandeelhouders de mogelijkheid moeten hebben aan de
discussie over de beloning van bestuurders deel te nemen, en wenst dat middels een
aanbeveling inzake de belangrijkste aspecten van de beloningsstrategie voor de bestuurders
van ondernemingen, een regeling wordt vastgesteld;
42. verzoekt de Commissie een juridisch kader voor de regeling van de activiteit en de
structuur van de "institutionele beleggers" voor te stellen en daarbij onder meer in te gaan
op de eis inzake deelname aan aandeelhoudersvergaderingen;
43. is, in het kader van de overige voorstellen van de Commissie, van mening dat het van
essentieel belang is dat het voorstel voor een richtlijn krachtens welke institutionele
beleggers worden verplicht informatie te verstrekken over hun gedrag als aandeelhouders,
wordt gehandhaafd, gezien de rechtstreekse invloed die zij uitoefenen op het reilen en
zeilen van de corporate governance van de ondernemingen waarin zij beleggen;
verwelkomt de actievere rol die sommige institutionele beleggers en met name
pensioenfondsen op het gebied van corporate governance vervullen, en verzoekt de
Commissie met klem actief overleg met deze sector te beginnen over verplichtingen voor
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deze beleggers om hun beleggingsbeleid en hun beleid met betrekking tot de uitoefening
van hun stemrechten in ondernemingen waarin zij beleggen, bekend te maken;
44. verzoekt de Commissie de mogelijkheid van belangenverstrengeling in geval van
deelnemingen in ondernemingen en banken te onderzoeken en regelingen voor te stellen
voor het beëindigen en verhinderen van belangenconflicten;
45. onderstreept de eis van grote transparantie op het gebied van beloningen, zowel voor het
vaste als voor het variabele deel, evenals voor eventuele stimulerings- of optieprogramma's
voor het management;
46. verzoekt de Commissie de procedures voor voorlichting en transparantie inzake groepen en
piramides substantieel te verbeteren, want de opbouw van een vennootschap in groepen en
met name in piramides kan de werkelijke structuur minder doorzichtig maken;
47. verzoekt de Commissie haar werkzaamheden in verband met informatieverstrekking over
en openheid van de structuur van een concern en concerninterne relaties te bespoedigen
door de Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van
artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening 7e
richtlijn betreffende de geconsolideerde jaarrekening1 te herzien om voor meer
transparantie te zorgen, en verzoekt de Commissie over mogelijkheden na te denken om
speciale constructies, zoals voor speciale doeleinden gecreëerde rechtsvormen en
dochterondernemingen in belastingparadijzen, transparanter te maken;
48. verzoekt de Commissie na te gaan in hoeverre bepaalde, bijzonder ondoorzichtige
piramidestructuren die in de eerste plaats dienen voor de handhaving van de zeggenschap
over een onderneming, van toelating tot de beurs kunnen worden uitgesloten;
49. steunt het voorstel van de Commissie om een richtlijn inzake herstructurering en mobiliteit
van ondernemingen op te stellen;
50. meent tegelijkertijd dat de verwachte herziening van de richtlijn inzake de Europese
ondernemingsraad nu onontkoombaar, noodzakelijk en dringend is geworden; verzoekt de
Commissie derhalve onmiddellijk van start te gaan met de in het Verdrag voorgeschreven
raadpleging van de sociale partners en duidelijke aanwijzingen te geven over de te bereiken
doelstellingen, met name voor de termijnen en de procedures voor voorlichting en
raadpleging, zodat de werknemers daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de lopende
processen;
51. steunt de werkzaamheden met betrekking tot een Europese besloten vennootschap;
onderstreept dat een eventuele nieuwe rechtsvorm voor vennootschappen (de zogenoemde
"Europese besloten vennootschap"), bedoeld om de regelgeving en procedures op Europees
niveau te vereenvoudigen, niet strijdig mag zijn met de participatierechten die voor andere,
bestaande vennootschapsvormen zijn vastgelegd en dat daarom de rechten die op dit punt
in de richtlijn betreffende het statuut voor de Europese vennootschap zijn vastgelegd,
moeten worden uitgebreid tot de zogenoemde Europese besloten vennootschap;
52. verwelkomt het initiatief van de Commissie om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar
de Europese besloten vennootschap (EPC), die op brede steun kan rekenen onder de
1
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betrokken actoren; dringt er verder bij de Commissie op aan in deze studie de
minimumeisen met betrekking tot kapitaal bij de oprichting van een Europese
vennootschap overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober
2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE)1 tegen het licht te houden,
of een voorstel voor een nieuwe Europese vennootschapsvorm te presenteren die is
toegesneden op kleine en middelgrote ondernemingen; een vereist minimumkapitaal van
120 000 EUR maakt het voor kleine en middelgrote ondernemingen moeilijk om de
Europese vennootschap als model te gebruiken;
53. is van oordeel dat het stelsel van de tweede richtlijn voor kleine naamloze
vennootschappen bijzonder streng is;
54. steunt de Commissie in haar voornemen ondernemingen in geheel Europa via een richtlijn
het recht toe te kennen te kiezen voor een monistisch of een dualistisch systeem;
55. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie,
alsmede aan de regeringen en de regelgevende en toezichthoudende autoriteiten van de
lidstaten en de toetredingslanden.
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