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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 bolagsstyrningen måste bidra till att främja hållbar tillväxt på 
den inre marknaden.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram åtgärder som förbättrar den 
professionella och sociala mångfalden för att på så sätt främja en debatt och nya idéer 
inom styrelserna.

3. Europaparlamentet uppmanar företagen att låta fler yrkesmänniskor med försäljnings-
eller marknadsföringsprofil ingå i sina styrelser för att se till att bolagsstyrningen på 
ett bättre sätt tar hänsyn till konsumenternas behov och intressen.

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

5. Europaparlamentet menar att man bör stärka de anställdas delaktighet 
i företagens beslutsfattande, särskilt genom anställdas aktieinnehav, för att på så sätt 
förbättra motivationen och sammanhållningen inom företagen.

6. Europaparlamentet betonar med kraft att bolagsstyrningen och ersättningspolicyn måste 
vara sund och ansvarsfull och måste respektera de principer om lika lön och 
lika behandling av män och kvinnor som fastställs i EU:s gällande bestämmelser. 
Kommissionen uppmanas att föreslå åtgärder som garanterar en mer balanserad 
könsfördelning i styrelserna.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att på EU-nivå 
se till att den information som aktieägarna erhåller i företagens årsrapporter harmoniseras 
vad gäller informationens karaktär och innehåll.


