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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att en ändamålsenlig bolagsstyrning bör bidra till att främja en 
hållbar tillväxt och socialt ansvar på den inre marknaden och vara inriktad på 
konkurrenskraft och långsiktiga investeringsstrategier.

2. Europaparlamentet instämmer med den ståndpunkt som kommissionen framhåller i sitt
meddelande av den 27 oktober 2010 med titeln ”På väg mot en inremarknadsakt”1, 
nämligen att det är en grundläggande förutsättning att de europeiska företagen visar prov 
på största möjliga ansvar gentemot sina anställda, sina aktieägare och gentemot samhället 
i allmänhet.

3. Europaparlamentet uppmanar näringslivet att ta sitt gemensamma ansvar och, som en 
integrerad del av sina företagsstrategier, intensifiera sitt engagemang för att främja hållbar 
konsumtion.

4. Europaparlamentet uppmanar företagen och aktieägarna att förbättra den professionella, 
sociala och kulturella mångfalden i bolagsstyrelserna för att på så sätt främja en debatt och 
nya idéer. Parlamentet understryker att mångfald bidrar till ett mer representativt 
beslutsfattande inom företagsledningarna.

5. Europaparlamentet understryker vikten av aktieägarnas delaktighet för att främja 
långsiktiga investeringsstrategier och undvika att investerarna tillämpar en olämplig 
kortsiktighet som i vissa fall kan utgöra ett hot mot de berörda företagens överlevnad på 
lång sikt och följaktligen även mot småaktieägarna, arbetstagarna och konsumenterna.

6. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att kontrollera huruvida företagen 
förser sina aktieägare med tillbörliga årsberättelser om bolagsstyrningen för att garantera 
full insyn och ge aktieägarna bättre kännedom om bolagsstyrningsformerna, och därmed 
bidra till att skydda aktieägarna och medborgarna mot onödigt risktagande och mot 
kortsiktighet.

7. Europaparlamentet menar att man måste stärka de anställdas delaktighet i företagens 
beslutsfattande, till exempel genom anställdas aktieinnehav, för att på så sätt förbättra 
motivationen och sammanhållningen inom företagen.

8. Europaparlamentet betonar med kraft att bolagsstyrningen och ersättningspolicyn måste 
vara sund och ansvarsfull och måste respektera de principer om lika lön och 
likabehandling av kvinnor och män som fastställs i EU:s gällande bestämmelser. 
Kommissionen uppmanas att föreslå åtgärder som garanterar en mer balanserad 
könsfördelning i styrelserna, med målsättningen att varje kön ska vara representerat med 
minst 40 procent senast 2020.
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9. För att åstadkomma en mer balanserad könsfördelning i styrelserna skulle man bland 
annat kunna kräva att nomineringskommittéerna, i samband med att de lägger fram sina 
förslag, ska ange vilka bemödanden de gjort för att uppnå detta mål. Dessutom skulle man 
kunna uppmuntra mekanismer för inbördes jämförelser mellan styrelser i offentliga och 
privata företag, utbilda nomineringskommittéer, upprätta förteckningar över kompetenta 
kvinnliga kandidater och uppmuntra tillämpning av öppna rekryteringsförfaranden i stället 
för utnämningar utan insyn. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva att 
börsnoterade företag i sina årsrapporter beskriver sin mångfaldspolicy, bland annat vad 
gäller könsfördelning, liksom de mål företagen satt upp för genomförandet av policyn och 
de framsteg man gjort med att nå dessa mål. Parlamentet betonar att man i 
bolagsförvaltning och ersättningspolicyer måste respektera och främja den princip om 
likabehandling av kvinnor och män som fastställs i EU:s direktiv.

10. Europaparlamentet betonar att aktieägarna bör få en starkare roll i fråga om upprättandet 
av en ersättningspolicy för direktörer.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att stödja aktieägarnas rätt att 
rösta över gränserna, för att på så sätt avskaffa hinder för aktieägarsamarbete på den inre 
marknaden. Detta måste dock fungera på ett insynsvänligt och säkert sätt.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rekommendation om att företag bör 
offentliggöra sin ersättningspolicy och resultatet av aktieägarnas omröstningar om 
ersättning samt inrätta oberoende ersättningskommittéer.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram proportionerliga förslag till 
EU-riktlinjer rörande vilken typ av information som aktieägarna ska erhålla i företagens 
årsrapporter. Informationen bör ha hög kvalitet och vara informativ.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de åtgärder som vidtas för att 
åstadkomma god bolagsstyrning är anpassade efter de små och medelstora företagens 
särdrag och behov, med hänsyn tagen till deras begränsade resurser, särskilt i fråga om 
administration och personal.
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