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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar vikten av att det skapas en mer transparent, stabil, tillförlitlig 
och ansvarstagande företagssektor i EU, med stärkt bolagsstyrning. Parlamentet anser att 
företagssektorn bör kunna ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och 
visa ansvar gentemot både anställda, aktieägare och samhället i stort, samtidigt som bättre 
ekonomiska resultat säkras och anständiga arbetstillfällen skapas.

2. Europaparlamentet anser dock att god bolagsstyrning inte ensamt kan förebygga onödigt 
risktagande. Därför efterlyser parlamentet oberoende revisioner och regler som 
respekterar de olika bolagskulturerna inom EU.

3. Europaparlamentet anser att man efter finanskrisen kan dra lärdom av de största 
konkurserna inom företagsvärlden.

4. Europaparlamentet poängterar att målet för ramen för bolagsstyrningen är att skapa och 
säkerställa ett sunt affärsklimat där ansvar och respekt för arbetet har samma tyngd som 
en sund företagsutveckling som skapar fler arbetstillfällen och leder till ekonomisk och 
social stabilitet.

5. Europaparlamentet påpekar att bolagsstyrningen bland annat bör underlätta relationerna 
med företagets olika intressenter, till exempel de anställda, som bidrar till och är beroende 
av företagets framgång och resultat. Därför påminner parlamentet om vikten av 
regelbunden dialog och av att de anställda engageras i företagets verksamhet, vilket också 
kan ske i form av medbestämmande i bolagsstyrningen enligt definitionen i European 
Industrial Relations Dictionary1. Det är en besvikelse att denna aspekt har underskattats i 
grönboken.

6. Europaparlamentet anser att OECD:s definition av bolagsstyrning från 2004, enligt vilken 
bolagsstyrningen omfattar en rad relationer mellan företagsledningen, styrelsen, 
aktieägarna och andra intressenter, bör främjas ytterligare.

7. Europaparlamentet understryker att en ändamålsenlig reglering av bolagsstyrning också 
bör bygga på principer som tydlighet, harmonisering, öppenhet, kontroll av efterlevnaden 
och påföljder, liksom på en effektivt fungerande styrelse, lämpligt aktieägarengagemang 
och effektiv övervakning och tillämpning av koder för bolagsstyrning.

8. Europaparlamentet betonar att man behöver få de befintliga reglerna och 
rekommendationerna för styrningen att fungera bättre och se till att de följs, snarare än att 
utfärda bindande EU-regler om bolagsstyrning.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta varje lagstiftningsförslag om 
bolagsstyrning som den överväger genomgå en konsekvensbedömning med fokus både på 

                                               
1 Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound).
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de mål som ska uppnås och behovet att bevara företagens konkurrenskraft.

10. Europaparlamentet stöder en differentierad och proportionell ordning för små och 
medelstora börsnoterade företag.

11. Europaparlamentet anser inte att en universallösning är lämplig med tanke på de stora 
skillnaderna bland företagen i EU och särskilt skillnaden mellan börsnoterade och 
icke börsnoterade företag.

12. Europaparlamentet är övertygat om att frivilliga uppförandekoder är det effektivaste sättet 
att uppnå en välfungerande bolagsstyrning.

13. Europaparlamentet anser att initiativ om bolagsstyrning bör gå hand i hand med de 
initiativ som kommissionen föreslår om företagens sociala ansvar. Särskilt under de 
rådande ekonomiska och sociala förhållandena borde företagens sociala ansvar, i 
kombination med bolagsstyrning, kunna bidra till att stärka kopplingen mellan företagen 
och den sociala miljö där de växer och verkar.

14. Europaparlamentet anser att information till, samråd med och medverkan i 
beslutsfattandet av de anställda i enlighet med EU-rätten och nationell lagstiftning bör 
främjas och stärkas, med särskild uppmärksamhet riktad mot små och medelstora företag. 
En större medverkan kan användas som ett motivationshöjande verktyg för de anställda, 
och de anställdas unika kunskaper om interna företagsprocesser kan göra det möjligt för 
deras företrädare att ge ett viktigt bidrag till mångfalden och kvaliteten inom 
tillsynsorganen, vilket kommer att bidra till långsiktiga hållbara företagsstrategier.

15. Europaparlamentet efterlyser större mångfald, inklusive en jämn könsfördelning och 
komplementaritet när det gäller individuell kunskap, expertis och erfarenhet i företagens 
tillsynsorgan, styrelser och strukturer, så att man drar nytta av en större mångfald av olika 
åsikter, debatter och utmaningar samt fler förmågor och ledarskapsstilar i företagens 
högsta positioner.

16. Europaparlamentet betonar vikten av fler kvinnor i företagens styrelser och andra 
toppositioner, enligt vad som anges i kommissionens kvinnostadga. Medlemsstater och 
företag har vidtagit olika åtgärder för att öka kvinnornas andel i bolagsstyrelserna, bland 
annat könskvotering. Parlamentet betonar dock att det vid sidan av existerande praxis 
också behövs åtgärder för mångfald, åtgärder som bidrar till balans mellan arbete och 
privatliv samt yrkesvägledning inom företagen. Parlamentet uppmanar företagen att skriva 
under ”utfästelsen för Europa om fler kvinnor i bolagsstyrelserna”, som kommissionen 
lanserade den 1 mars 2011, och att uppnå målen för detta initiativ.

17. Europaparlamentet anser att det behövs större transparens i rekryteringsprocessen för 
företagsledare på hög nivå och påpekar att styrelseledamöternas profiler, olika 
ledarskapserfarenheter och internationella, nationella eller regionala yrkesbakgrunder kan 
bidra till att göra styrelsearbetet mer effektivt.

18. Europaparlamentet anser att styrelsernas och tillsynsorganens ledamöter själva bör 
ansvara för att utnyttja de utbildnings- och fortbildningsåtgärder som de behöver för att 
utföra sina uppgifter, och att de bör få lämpligt stöd från företaget för detta.
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19. Europaparlamentet anser att det är viktigt att säkerställa att alla aktieägare behandlas lika 
och rättvist, med tanke på att skyddet av minoritetsaktieägare är mycket komplicerat i 
Europa och att minoritetsaktieägare finner det svårt att hävda sina intressen i företag med 
majoritetsaktieägare.

20. Europaparlamentet efterlyser en långsiktig lönepolitik som bygger på att individen och 
företaget ska fungera på lång sikt. Parlamentet anser att bruket av aktieoptioner som en del 
av ersättningen bör hållas till ett minimum. Parlamentet stöder dock frivilliga 
aktieägarsystem för anställda som noga granskas så att man undviker riskexponering på 
grund av bristande diversifiering för de anställda. Systemen bör också vara öppna för 
samtliga anställda inom ett företag. Aktieägarsystem för anställda bör göra det möjligt för 
dem att ta del av vinsterna, men får under inga omständigheter ersätta deras löner eller 
hindra förhandlingar om kollektivavtal.

21. Europaparlamentet understöder införandet av långsiktiga hållbarhetsaspekter i varierande 
ersättningar för ledningen, t.ex. så att en andel av den varierande ersättningen kopplas till 
uppnåendet av mål för företagets sociala ansvar, såsom hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, de anställdas tillfredsställelse med sitt arbete osv.

22. Europaparlamentet vill att följande åtgärder ska vara obligatoriska och verkställas på ett 
fullständigt sätt:

 Ett årligt offentliggörande av principer och arrangemang för företagsledningens 
ersättningar samt av företagens riskprofiler.

 En extern utvärdering av börsnoterade företags styrelser och förvaltningskommittéer, 
som ska utföras minst vart tredje år, tillsammans med en (årlig) utvärdering som 
styrelsen själv gör i enlighet med kommissionens rekommendationer1.

 Ett offentliggörande av samtliga styrelseledamöters affärsverksamhet, inklusive 
samtliga platser i andra styrelser.

 Offentliggörande av en lönejämförelse efter kön.

23. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt med åtgärder för större transparens inom 
bolagsstyrningen och i ordningen för offentliggörande av icke-finansiella uppgifter. Dessa 
åtgärder bör stå i proportion till företagets storlek och inte skapa ytterligare administrativa 
bördor för små och medelstora företag, som är en av de viktigaste källorna till 
sysselsättning i EU.

24. Europaparlamentet anser att företag som inte följer uppförandekoderna för bolagsstyrning 
bör avkrävas en ingående förklaring till varför de fattat detta beslut, enligt modellen ”följ 
eller förklara”, och de bör redogöra för vilka alternativa lösningar de valt. Parlamentet 
anser att modellen ”följ eller förklara” skulle ha störst nytta av en övervakningsmekanism 
som prioriterar transparens och tillförlitlig och kvalitativ information.

                                               
1 Kommissionens rekommendation 2005/162/EG av den 15 februari 2005 om uppgifter för företagsexterna 
styrelseledamöter eller styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag och om styrelsekommittéer, 
EUT L 52, 25.2.2005, s. 51.
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