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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok om en EU-ram för 
bolagsstyrning. Parlamentet anser att man måste tillämpa ett proportionellt och flexibelt 
synsätt på bolagsstyrning med tanke på de många olika typer av nationella system och 
börsnoterade företag som finns. Parlamentet framhåller att onödig byråkrati måste 
undvikas med tanke på de ambitiösa tillväxtmål som har upprättats genom Agenda 2020 
och bestämmelserna i direktiv 2006/46/EG.

2. Europaparlamentet anser att företag bör införa mekanismer (kurser, informationsträffar, 
regelbundna nyhetsbrev osv.) för att göra aktieägare mer medvetna och delaktiga och öka 
deras ansvar samt utbyta bästa praxis, under förutsättning att detta inte medför en 
oproportionell arbetsbelastning för företagen.

3. Europaparlamentet betonar att ett välstyrt företag måste vara ansvarsskyldigt och öppet 
för insyn gentemot sina anställda, aktieägare och i lämpliga fall andra intressenter.

4. Europaparlamentet anser att man i efterdyningarna av finanskrisen kan dra lärdom av de 
stora misslyckandena inom företagsvärlden.

5. Europaparlamentet efterlyser i detta sammanhang emellertid en viss återhållsamhet och 
framhåller att varje förslag bör utvärderas mycket kritiskt mot bakgrund av både de mål 
som ska uppnås och balansen mellan kostnad och nytta i förslaget.

6. Europaparlamentet anser att det inte är lämpligt med en universallösning med tanke på de 
stora skillnaderna mellan europeiska företag och särskilt skillnaden mellan börsnoterade 
och icke börsnoterade företag. Parlamentet tror på metoden ”följ eller förklara”, inklusive 
riktlinjer för bästa praxis, riktad principbaserad reglering samt stärkt tillsyn på nationell 
och europeisk nivå. Metoden garanterar tillförlitlig och kvalitativ information från 
företagen och hjälper till att stärka aktieägarnas rätt att kontrollera. Parlamentet anser att 
kontrollåtgärder bör vidtas när företag inte har någon bra förklaring till varför de har 
brutit mot reglerna och att man även bör offentliggöra sådana fel. Parlamentet anser att 
utvidgade ”följ eller förklara”-förfaranden för systembärande företag bör försäkra den 
aktuella tillsynsmyndigheten om att förklaringen är tydlig och innehåller all nödvändig 
information som aktieägarna behöver för att avgöra om den är tillfredsställande. 

7. Europaparlamentet betonar att grönboken endast inbegriper börsnoterade företag, men 
anser att en god bolagsstyrning även kan gagna icke börsnoterade företag och uppmuntrar 
kommissionen att i samarbete med företagsorganisationer utveckla icke bindande 
riktlinjer för dessa företag.

8. Europaparlamentet konstaterar i avvaktan på detta att ett effektivare sätt att stärka 
metoden ”följ eller förklara” skulle vara att tillämpa ”kollegial påverkan” (s.k. 
peer pressure), genom att göra rapporter om kontroll av företag tillgängliga för 
allmänheten.
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9. Europaparlamentet anser att det bör bli enklare att identifiera aktieägare i syfte att 
underlätta dialogen mellan företagen och deras aktieägare samt minska risken för 
missbruk genom så kallad ”empty voting”, dvs. att personer som inte har ekonomiskt 
intresse i bolaget ändå röstar.

10. Europaparlamentet instämmer med kommissionen i fråga om behovet av att göra det 
lättare att identifiera aktieägare, och välkomnar kommissionens förslag i 
öppenhetsdirektivet i denna fråga. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte 
har gjort det att ge emittenter rätt att identifiera sina egna aktieägare.

11. Europaparlamentet anser att riktlinjer kan bidra till förändrade beteendemönster och att 
den flexibilitet som riktlinjerna erbjuder tillåter nyskapande utifrån bästa praxis inom hela 
EU. Parlamentet anser att utbyte av bästa praxis skulle förbättra bolagsstyrningen i EU.

12. Europaparlamentet anser att de nuvarande riktlinjerna bör förstärkas och att effektivare 
kontroller av regelverket samt bättre förklaringar är nödvändiga. Parlamentet framhåller 
att aktieägarna (såväl majoritets- som minoritetsaktieägare) måste spela en effektiv roll i 
bolagsstyrningen, att de i högre grad bör bidra till en ansvarsfull bolagsstyrning samt 
även måste uppmanas att tänka på företagens långsiktiga ekonomiska resultat. 
Parlamentet anser att aktieägarna bland annat bör ha rätt att förkasta den ersättningspolicy 
som ersättningskommittén lägger fram vid årsmötet. Parlamentet anser att aktieägare bör 
informera tillsynsmyndigheterna när ett företag ger en undermålig förklaring till varför 
riktlinjerna frångåtts.

13. Europaparlamentet noterar att man inte har lyckats uppnå en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser. Parlamentet uppmanar kommissionen att kräva att börsnoterade företag i 
årsredovisningarna redogör för sin mångfaldspolicy, inklusive sin policy för en jämn 
könsfördelning, vilka mål man har satt upp för att se till att policyn uppfylls och vilka 
framsteg man har gjort för att uppnå dessa mål. Parlamentet betonar att man i 
bolagsförvaltning och ersättningspolicy måste respektera och främja den princip om lika 
behandling av kvinnor och män som fastställts i EU:s direktiv.

14. Europaparlamentet inser att insyn är nödvändig när det gäller transaktioner med 
närstående parter och att stora transaktioner som omfattar en närstående part bör 
rapporteras till börsmyndigheten och åtföljas av ett brev från en oberoende rådgivare som 
kan avgöra om transaktionen är rimlig, eller om den bör röstas om av aktieägarna, där den 
berörda närstående parten utesluts från omröstningen. Parlamentet föreslår att Esma 
utfärdar riktlinjer angående ett lämpligt riktmärke i samråd med de relevanta nationella 
myndigheterna.

15. Europaparlamentet betonar att ett välstyrt företag bör vara öppet för insyn och 
ansvarsskyldigt gentemot sina aktieägare och i tillämpliga fall även gentemot övriga 
intressenter. Parlamentet bekräftar att styrelseledamöterna i företag måste beakta 
hållbarheten och de långsiktiga intressena vid beslutsfattandet, i syfte att minimera 
riskerna.

16. Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av förvaltningskoder för institutionella 
investerare i hela EU. Parlamentet anser att en förvaltningskod skulle kunna utvecklas 
med utgångspunkt i existerande modeller och i samarbete med nationella myndigheter.
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17. Europaparlamentet konstaterar att det saknas långsiktighet på marknaden och uppmanar 
kommissionen att se över all relevant lagstiftning för att bedöma om någon typ av krav 
oavsiktligt har bidragit till kortsiktighet. Parlamentet välkomnar särskilt kommissionens 
förslag att överge kravet på kvartalsrapportering i öppenhetsdirektivet. Kravet tillför 
endast lite till aktieägarnas kunskap och skapar bara kortsiktiga handelsmöjligheter.

18. Europaparlamentet betonar att styrelsemedlemmar bör väljas utifrån ett brett spektrum av 
kriterier, inklusive relevanta erfarenheter och kvalifikationer.

19. Europaparlamentet framhåller att det är mycket viktigt att se till att företagsexterna 
styrelseledamöter ägnar tillräckligt med tid åt att övervaka och kontrollera vissa företag. 
Parlamentet anser att antalet mandat som en företagsextern styrelseledamot får inneha 
därför bör ta hänsyn till företagets storlek och till hur komplicerad företagets verksamhet 
är samt till de extra förpliktelser som följer med ett ordförandeskap och därför bör 
begränsas.

20. Europaparlamentet understryker att posterna som vd och styrelseledamot behöver skiljas 
åt och att man endast i undantagsfall bör kombinera dessa poster.

21. Europaparlamentet efterfrågar en obligatorisk karensperiod för medlemmar av 
företagsledningen som vill bli företagsexterna styrelseledamöter i samma företag, för att 
garantera att tillsynen är tillbörligt oberoende.

22. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rekommendationer om börsnoterade 
företags offentliggörande av sin ersättningspolicy, enskilda styrelseledamöters ersättning 
och resultatet av aktieägarnas omröstningar om ersättning. Parlamentet stöder ett 
obligatoriskt offentliggörande av individuella ersättningar till företagsledningen och 
företagsexterna styrelseledamöter i börsnoterade företag.

23. Eftersom riskhantering ofta ingår i företagsverksamhet anser Europaparlamentet att 
styrelser klart och tydligt bör fastställa företagets riskpolicy och garantera en noggrann 
och oberoende tillsyn av riskhanteringen.

24. Europaparlamentet konstaterar att aktieägarsystem för anställda medför ett mycket stort 
antal fördelar, bland annat förbättrad produktivitet och ett större engagemang för 
företaget bland arbetstagare och uppmanar kommissionen att tillsammans med 
medlemsstaterna utöka och uppmuntra aktieägarsystem för anställda.
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