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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 och 
tillförlitlig företagssektor som kan ta sociala och etiska hänsyn i sin verksamhet.

2. Europaparlamentet påpekar att bolagsstyrningen bland annat bör underlätta relationerna 
med de anställda, som bidrar till och är beroende av företagets framgång och resultat. Det 
är en besvikelse att denna aspekt fullkomligt har förbigåtts i grönboken.

3. Europaparlamentet anser att de anställdas medverkan i beslutsfattandet bör främjas och 
stärkas, precis som olika arrangemang för medbestämmande.

4. Europaparlamentet stöder rättsligt bindande åtgärder för bolagsstyrning vilka omfattar 
börsnoterade och icke börsnoterade företag.

5. Europaparlamentet efterlyser en jämnare könsfördelning i företagens styrelser.

6. Europaparlamentet anser att bruket av aktieoptioner som en del av ersättningen bör hållas 
till ett minimum, och helst fasas ut och ersättas av en långsiktigt hållbar ersättningspolicy. 
Parlamentet stöder dock frivilliga aktieägarsystem för anställda.

7. 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 företag, som ska utföras minst vart tredje år, 
tillsammans med en utvärdering som styrelsen själv gör i enlighet med kommissionens 
rekommendationer1.

 Ett offentliggörande av samtliga styrelseledamöters affärsverksamhet, även 
verksamhet med koppling till fler än en styrelse.

8. Europaparlamentet anser att företag som beslutar att göra avsteg från uppförandekoderna 
för bolagsstyrning bör avkrävas en ingående redogörelse för varför de fattat detta beslut 
och en beskrivning av vilka alternativa lösningar de valt.

                                               
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.


