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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens grønbog om en ramme for corporate 
governance i EU; mener, at forskelligheden mellem de nuværende nationale rammer og de 
enkelte børsnoterede selskaber gør det nødvendigt at have en afbalanceret og fleksibel 
tilgang til corporate governance; opfordrer til, at overdrevne bureaukratiske byrder undgås 
under hensyntagen til de ambitiøse vækstmål, som er fastsat i Europa 2020-strategien, og 
bestemmelserne i direktiv 2006/46/EF;

2. mener, at virksomhederne skal fastsætte mekanismer (efteruddannelse, informationsmøder, 
regelmæssige nyhedsbreve osv.) for at øge aktionærernes opmærksomhed, deltagelse og 
ansvarliggørelse og udveksle bedste praksis, så længe dette ikke pålægger virksomhederne 
en uforholdsmæssigt stor byrde;

3. understreger, at det er en forudsætning, at en godt styret virksomhed skal stå til ansvar over 
for og være gennemskuelig for sine ansatte, aktionærer og, hvor det er relevant, andre 
interessenter;

4. mener, at der i kølvandet på den finansielle krise kan tages ved lære af de mest 
betydningsfulde fejltagelser i erhvervslivet;

5. går ikke desto mindre ind for en vis tilbageholdenhed i denne forbindelse og opfordrer til, 
at alle forslag vurderes meget kritisk i lyset af de mål, der skal nås, og forslagenes cost-
benefit-forhold;

6. mener ikke, at en standardløsning for alle er hensigtsmæssig i betragtning af den store 
mangfoldighed af virksomheder i EU og navnlig i betragtning af forskellen mellem 
børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder; tror på et "følg eller forklar"-princip, 
herunder kodekser for bedste praksis, målrettet principbaseret regulering og øget tilsyn på 
nationalt plan og EU-plan, som sikrer, at virksomhedernes oplysninger og forklaringer er 
pålidelige og af høj kvalitet og bidrager til at forbedre aktionærernes kontrol; mener, at der 
skal gennemføres håndhævelsesforanstaltninger, når virksomheder undlader at forklare 
årsagen til afvigelser fra den relevante kodeks, og at denne manglende overholdelse også 
skal offentliggøres; er af den opfattelse, at skærpede "følg eller forklar"-procedurer for 
virksomheder af systemisk betydning skal sikre, at den relevante tilsynsmyndighed er 
overbevist om, at forklaringen er klar og indeholder de nødvendige oplysninger for 
aktionærerne til, at de kan beslutte, om oplysningerne er tilfredsstillende;

7. understreger, at grønbogen kun vedrører børsnoterede virksomheder, men mener, at god 
governance også kan være til nytte for unoterede virksomheder, og opfordrer 
Kommissionen til i samarbejde med erhvervslivets organisationer at udvikle ikke-bindende 
retningslinjer for sådanne virksomheder;

8. bemærker imidlertid, at en mere effektiv håndhævelse af "følg eller forklar"-princippet bør 
omfatte gruppepres ved at gøre overvågningsrapporterne om virksomhederne offentligt 
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tilgængelige;

9. mener, at det skal være nemmere at finde frem til aktionærernes identitet for at fremme 
dialogen mellem virksomheder og aktionærer og mindske risikoen for misbrug i 
forbindelse med "empty voting”;

10. er enig med Kommissionen i, at der er behov for at øge mængden af oplysninger om 
aktionærernes identitet, og glæder sig over forslagene i gennemsigtighedsdirektivet om 
dette emne; opfordrer de resterende medlemsstater til at give udstedere ret til at kende 
deres hjemlige aktionærer;

11. mener, at regler for god praksis kan medføre en adfærdsændring, og at sådanne regler 
giver en fleksibilitet, der muliggør innovation, som kan bygge på bedste praksis overalt i 
EU; mener, at en udveksling af bedste praksis vil forbedre corporate governance i EU;

12. mener, at de eksisterende regler bør styrkes, og at der er brug for et mere effektivt tilsyn 
med reglerne og bedre udredninger; understreger, at aktionærerne (ikke kun flertals-, men 
også mindretalsaktionærer) skal indtage en effektiv rolle i styringen af selskaber, at de bør 
bidrage mere til ansvarlig corporate governance, og at de også skal tilskyndes til at tænke 
på virksomhedens finansielle resultater på lang sigt; mener, at aktionærerne blandt andet 
skal have ret til at forkaste den aflønningspolitik, der fastsættes af løn- og 
vederlagsudvalget på generalforsamlingen; mener, at aktionærerne bør informere de 
lovgivende myndigheder, når et selskab giver en uacceptabel forklaring på, hvorfor det 
ikke holder sig til reglerne for god praksis;

13. konstaterer de manglende fremskridt i arbejdet med at øge kønsdiversiteten i 
selskabsbestyrelser; opfordrer Kommissionen til at indføre krav om, at børsnoterede 
virksomheder i deres årsberetninger beskriver deres diversitetspolitik, herunder 
ligestillingspolitik, de mål, de har sat for gennemførelsen af denne politik, og de 
fremskridt, der er opnået i den forbindelse; understreger, at ledelses- og 
aflønningspolitikken skal overholde og fremme det i traktaterne og EU-direktiver fastlagte 
princip om ligebehandling af kvinder og mænd;

14. erkender, at gennemsigtighed er nødvendig i forbindelse med transaktioner med 
nærtstående parter, og at væsentlige transaktioner med nærtstående parter bør indberettes 
til børsmyndigheden og ledsages af en skrivelse fra en uafhængig rådgiver, der bekræfter, 
at transaktionen er fair og rimelig, eller at den bør gøres til genstand for en afstemning 
mellem aktionærerne, som den nærtstående part er udelukket fra; foreslår, at ESMA i 
samråd med de relevante nationale myndigheder udsteder retningslinjer vedrørende et 
passende benchmark;

15. understreger, at en godt styret virksomhed bør være gennemsigtig og stå til ansvar over for 
sine aktionærer og, hvor det er relevant, andre interessenter; bekræfter, at 
bestyrelsesmedlemmer i store virksomheder er nødt til at tage hensyn til bæredygtighed og 
langsigtede interesser, når de træffer beslutninger, for at minimere risiciene;

16. udtrykker tilfredshed med udarbejdelsen af adfærdskodekser for institutionelle aktionærer 
i hele EU; mener, at en europæisk adfærdskodeks kan udarbejdes med udgangspunkt i 
eksisterende modeller og i samarbejde med nationale myndigheder;
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17. bemærker, at der mangler et langsigtet fokus inden for markedet, og tilskynder 
Kommissionen til at revidere al relevant lovgivning for at vurdere, om der findes krav, 
som utilsigtet har medført et kortsigtet fokus; glæder sig navnlig over Kommissionens 
forslag om at opgive kravet om kvartalsrapportering i gennemsigtighedsdirektivet, som er 
et krav, der ikke tilfører aktionærerne megen viden og ganske enkelt skaber mulighed for 
kortfristet handel;

18. understreger behovet for, at virksomheders bestyrelsesmedlemmer udvælges på grundlag 
af et bredt sæt kriterier, herunder relevante erfaringer og kvalifikationer;

19. understreger, at det er af afgørende betydning at sikre, at bestyrelsesmedlemmer afsætter 
tilstrækkelig tid til at overvåge og føre tilsyn med den enkelte virksomhed, og at der i 
forbindelse med det antal bestyrelsesposter, som bestyrelsesmedlemmer kan være 
indehavere af, derfor bør tages højde for virksomhedens størrelse og kompleksitet samt 
det yderligere ansvar, der er knyttet til formandskaber, og at dette antal derfor bør 
begrænses;

20. understreger, at det er nødvendigt at adskille den administrerende direktørs og 
bestyrelsesformandens rolle, og at disse roller kun bør kombineres under særlige 
omstændigheder;

21. opfordrer til en obligatorisk ”afkølingsperiode” for direktører, som ønsker at indtage en 
rolle som bestyrelsesmedlem i samme virksomhed, for at sikre, at bestyrelsesmedlemmers 
tilsyn har en passende grad af uafhængighed;

22. glæder sig over Kommissionens anbefaling om, at børsnoterede virksomheder skal 
offentliggøre deres aflønningspolitik, aflønningen af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og 
resultatet af aktionærernes afstemning om aflønningen, og støtter den obligatoriske 
offentliggørelse af den individuelle aflønning af direktører og bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber;

23. anfører, at risici ofte er en iboende del af erhvervsaktiviteter, og at det derfor er vigtigt for 
bestyrelserne klart at definere deres virksomheds risikopolitik og sikre et passende og 
uafhængigt overblik over risikostyringsprocessen;

24. bemærker de mange fordele ved medarbejderaktier, herunder forøgelse af produktiviteten 
og arbejdstagernes engagement i deres virksomhed, og opfordrer Kommissionen til at 
samarbejde med medlemsstaterne om at udvide og fremme medarbejderaktieordninger.
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