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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af at skabe et mere transparent, stabilt, troværdigt og ansvarligt 
erhvervsliv i EU med forbedret corporate governance; mener, at erhvervslivet bør være i 
stand til at tage økonomiske, sociale, etiske og miljømæssige hensyn i sin praksis og 
udvise ansvar over for både arbejdstagere og aktionærer og over for samfundet som 
helhed, ud over at sikre bedre økonomiske resultater og skabe anstændige jobs;

2. mener imidlertid, at god forvaltningspraksis alene ikke kan forhindre for stor 
risikovillighed; opfordrer derfor til uafhængig revision og uafhængige regler, der 
respekterer de forskellige virksomhedskulturer i EU;

3. mener, at der i kølvandet på den finansielle krise kan tages ved lære af de vigtigste 
konkurser i erhvervslivet;

4. påpeger, at formålet med corporate governance-rammen er at skabe og sikre et solidt 
erhvervsmiljø, hvor ansvar og respekt for arbejdet er i balance med en forsvarlig udvikling 
af virksomheder, der skaber flere job og fører til økonomisk og social stabilitet;

5. påpeger, at corporate governance bl.a. bør forbedre forholdet til en virksomheds 
forskellige interessenter, såsom dens arbejdstagere, der bidrager til og er afhængige af 
deres virksomheds succes og resultater; erindrer derfor om betydningen af en regelmæssig 
dialog og arbejdstagernes inddragelse i virksomhedens anliggender, der også kan tage 
form af medbestemmelse i virksomhedsledelsen, som defineret i European Industrial 
Relations Dictionary1, og er skuffet over, at der ikke tages tilstrækkelig hensyn til dette 
aspekt i grønbogen;

6. mener, at OECD’s definition af corporate governance fra 2004, ifølge hvilken corporate 
governance omfatter en række forbindelser mellem en virksomheds ledelse, dens 
bestyrelse, dens aktionærer og andre interessenter, bør fremmes yderligere;

7. understreger, at en effektiv regulering af corporate governance også bør baseres på 
principper som klarhed, harmonisering, gennemsigtighed, håndhævelse og sanktioner, på 
en effektivt fungerende bestyrelse, på et passende engagement hos aktionærerne og på 
effektiv overvågning og håndhævelse af corporate governance-kodekser;

8. understreger, at det er nødvendigt at sørge for, at de eksisterende regler og anbefalinger 
vedrørende corporate governance fungerer bedre og overholdes i stedet for at indføre 
bindende EU-regler om corporate governance;

9. opfordrer Kommissionen til at lade alle de lovgivningsforslag om corporate governance, 
den overvejer, underkaste en konsekvensanalyse, der bør fokusere på både de mål, der 

                                               
1 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
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skal nås, og på nødvendigheden af at bevare virksomhedernes konkurrenceevne;

10. støtter en differentieret og proportionel ordning for små og mellemstore børsnoterede 
virksomheder;

11. mener ikke, at en tilgang med ”one size fits all” er nyttig, i betragtning af hvor 
forskelligartede virksomhederne i EU er, og navnlig i betragtning af forskellen mellem 
børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder;

12. er overbevist om, at frivillige adfærdskodekser er den mest effektive måde til at opnå god 
corporate governance;

13. mener, at initiativer vedrørende corporate governance bør gå hånd i hånd med de 
initiativer vedrørende virksomhedernes sociale ansvar, som Kommissionen har foreslået; 
mener, at virksomhedernes sociale ansvar, navnlig under de nuværende økonomiske og 
sociale omstændigheder, sammen med corporate governance kan hjælpe til at skabe 
tættere forbindelser mellem virksomhederne og det sociale miljø, hvor de udvikler sig og 
opererer; 

14. mener, at information og høring af medarbejderne samt medarbejdernes deltagelse i 
beslutningstagningen bør fremmes og styrkes i overensstemmelse med EU-retten og den 
nationale lovgivning, idet der tages særligt hensyn til må og mellemstore virksomheder; 
mener, at øget medbestemmelse kan anvendes som motivation for arbejdstagere, og at 
arbejdstagerrepræsentanternes særlige kendskab til virksomhedernes interne 
forretningsgang kan bidrage betydeligt til diversitet og kvalitet i tilsynsorganerne og 
dermed bidrage til virksomhedsstrategiernes bæredygtighed på lang sigt;

15. opfordrer til større diversitet, herunder kønsdiversitet, og komplementaritet med hensyn til 
individuelle færdigheder, ekspertise og erfaringer i virksomhedernes tilsynsråd, 
bestyrelser og lignende strukturer, for at få mere forskelligartede synspunkter, drøftelser 
og udfordringer, talenter og ledelsesstilarter til virksomhedernes højeste poster;

16. understreger betydningen af en større repræsentation af kvinder i selskabsbestyrelser og 
andre topstillinger som forudset i Kommissionens kvindecharter; noterer sig, at 
medlemsstaterne og virksomhederne har truffet adskillige foranstaltninger til at øge 
repræsentationen af kvinder i virksomhedsbestyrelser, herunder kønskvoter; understreger 
imidlertid, at der ud over den eksisterende praksis også er behov for 
diversitetsforanstaltninger, foranstaltninger, der bidrager til at skabe balance mellem 
arbejdsliv og privatliv, samt intern karrierevejledning; opfordrer virksomhederne til at 
bakke op om initiativet ”Women on the Board Pledge for Europe” (”Europæisk Ed om 
Kvinder i Bestyrelsen"), som blev præsenteret af Kommissionen den 1. marts 2010, og 
opfylde målsætningerne i det;

17. mener, at der er behov for større gennemsigtighed i forbindelse med 
rekrutteringsprocessen for højtstående ledere, og påpeger, at bestyrelsesmedlemmernes 
profiler, forskellige ledelseserfaringer, internationale, nationale eller regionale 
professionelle baggrund kan bidrage til, at bestyrelsen kan fungere mere effektivt;

18. mener, at medlemmer af tilsynsråd og bestyrelser selv har ansvaret for at skaffe sig den 
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nødvendige uddannelse og videreuddannelse til at opfylde deres opgaver med passende 
bistand fra virksomheden;

19. mener, at det er vigtigt at sikre, at alle aktionærer behandles ens og retfærdigt, fordi 
beskyttelse af minoritetsaktionærer er meget kompliceret i Europa, hvor 
minoritetsaktionærer finder det vanskeligt at gøre deres interesser gældende i selskaber 
med dominerende aktionærer;

20. efterlyser bæredygtige, langsigtede aflønningspolitikker, der bør baseres på, hvordan den 
enkelte og hans virksomhed fungerer på lang sigt; mener, at aktieoptioner som led i 
aflønningsordninger bør minimeres; går imidlertid ind for at fremme frivillige ordninger 
med medarbejderaktier, der vurderes omhyggeligt for ikke at udsætte arbejdstagerne for 
risiko på grund af manglende diversificering, og som er tilgængelige for alle arbejdstagere 
i en virksomhed; mener, at ordninger med medarbejderaktier bør give medarbejderne 
mulighed for at få del i overskuddet, men under ingen omstændigheder må erstatte deres 
almindelige løn eller forhindre kollektive overenskomstforhandlinger;

21. går ind for, at der i den variable aflønning af ledelsespersonale kan inddrages elementer, 
der på lang sigt medfører bæredygtighed, såsom at knytte en procentdel af deres variable 
aflønning til opfyldelse af virksomhedernes målsætninger for socialt ansvar, f.eks. 
målsætningerne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, medarbejdernes 
jobtilfredshed osv.;

22. støtter fuldstændig og obligatorisk

 årlig offentliggørelse af ledelsesaflønningpolitikker og -ordninger samt 
virksomhedernes risikoprofiler

 ekstern evaluering af bestyrelserne og direktionerne i børsnoterede selskaber mindst 
hvert tredje år sammen med en (årlig) evaluering, der foretages af bestyrelsen selv i 
overensstemmelse med Kommissionens henstillinger1

 offentliggørelse af alle bestyrelsesmedlemmers erhvervsaktiviteter, herunder alle 
poster i andre bestyrelser

 offentliggørelse af en sammenligning af lønniveauet fordelt på køn
23. mener, at det er nødvendigt at tage skridt til at forbedre gennemsigtigheden i corporate 

governance og virksomhedernes offentliggørelse af ikke finansielle oplysninger; mener, at 
disse skridt bør stå i forhold til virksomhedens størrelse og ikke bør skabe yderligere 
administrative byrder for SMV'er, der er en vigtig kilde til beskæftigelse i EU;

24. mener, at virksomheder, som ikke overholder kodekserne om corporate governance bør 
pålægges at afgive en detaljeret forklaring på sådanne beslutninger på grundlag af "følg 
eller forklar"-princippet og at gøre rede for, hvilke alternative løsninger, de har valgt;,
mener, at denne "følg eller forklar"-metode vil få størst gavn af et overvågningssystem, 
der prioriterer gennemsigtighed og pålidelige oplysninger af høj kvalitet.
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1 Kommissionens henstilling 2005/162/EF af 15. februar 2005 om den rolle, der spilles af menige 
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i 
bestyrelsen/ledelsesorganet, (EUT L 52 af 25.2.2005, s. 51).


