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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 og troværdigt erhvervsliv, 
som er i stand til at integrere sociale og etiske hensyn i sin praksis; 

2. påpeger, at corporate governance bl.a. skulle forbedre forholdet til arbejdstagere, som 
bidrager til og er afhængige af deres virksomheds succes og præstation, og er skuffet over, 
at dette aspekt overhovedet ikke nævnes i grønbogen;

3. mener, at medarbejdernes deltagelse i beslutningstagningen bør fremme og styrkes, og det 
gælder ligeledes for medbestemmelsesordninger;

4. støtter retligt bindende foranstaltninger vedrørende corporate governance for både 
børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber;

5. opfordrer til større kønsdiversitet i selskabsbestyrelser;

6. mener, at aktieoptioner som led i aflønningsordninger bør minimeres og ideelt set udfases 
og erstattes med en bæredygtig langsigtet aflønningspolitik; går imidlertid ind for at 
fremme frivillige ordninger med medarbejderaktier;

7. støtter fuldstændig og obligatorisk

 årlig offentliggørelse af ledelsesaflønningpolitikker og -ordninger samt 
virksomhedernes risikoprofiler

 ekstern evaluering af børsnoterede selskaber mindst hvert tredje år sammen med en 
evaluering, der foretages af bestyrelsen selv i overensstemmelse med Kommissionens 
henstillinger1

 offentliggørelse af alle bestyrelsesmedlemmers erhvervsaktiviteter, herunder 
aktiviteter i forbindelse med mere end én bestyrelse;

8. mener, at virksomheder, som beslutter at afvige fra kodekserne om corporate governance 
bør pålægges at afgive en detaljeret forklaring på sådanne beslutninger og at gøre rede for, 
hvilke alternative løsninger, de har valgt.

                                               
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. 51-63).


