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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. udtrykker tilfredshed med Kommissionens grønbog, men understreger, at den reviderede 
ramme bør understøttes af effektive redskaber til gennemførelse heraf og konkrete 
foranstaltninger samt styrket tilsyn på nationalt plan og på EU-plan for at undgå risikoen 
for, at den kun rent formelt bliver vedtaget af bestyrelserne; mener, at den reviderede 
ramme også skal tage højde for, at selskabsretten i medlemsstaterne har udgangspunkt i 
forskellige traditioner og retlige principper, og at disse forskelle bør respekteres, samtidig 
med at der arbejdes hen imod en corporate governance-ramme for EU, som blandt andet 
giver mulighed for et mere langsigtet perspektiv, hvad angår inddragelsen af 
arbejdstagerne i selskabsbestyrelser;

2. mener, at gennemførelsesforanstaltningerne bør omfatte følgende:

 foranstaltninger til at øge individuelle bestyrelsesmedlemmers og selskabers ansvar, 
herunder mulige nationale sanktionssystemer, på en måde, der er hensigtsmæssig i 
forhold til de forskellige retlige traditioner

 en årlig konference for bestyrelsesformænd, herunder en pris for god governance

 et krav om, at bestyrelsesmedlemmer bør opfylde formelle krav til valgbarhed og 
kundskaber, og at ledige bestyrelsesposter bør offentliggøres

 foranstaltninger til offentliggørelse af grå aktiviteter, interessekonflikter og handel 
mellem moder- og datterselskaber

 en årlig "gabestok"-rapport fra Kommissionen om manglende anvendelse af corporate 
governance;

3. glæder sig over frivillige brancheaftaler om "følg eller forklar"-princippet og tilskynder til 
yderligere sådanne aftaler på EU-plan, men erkender samtidig, at den finansielle krise har 
ført til spørgsmål om deres effektivitet; mener, at Kommissionen bør gennemføre en 
evaluering af anvendelsen af “følg eller forklar”-bestemmelser og af, hvorvidt sådanne 
bestemmelser eller alternative bestemmelser bør indarbejdes i EU-rammer, og om de i 
givet fald skal være frivillige eller obligatoriske;

4. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tage højde for størrelsen af og 
omsætningen i virksomheder i EU, når der udarbejdes corporate governance-
foranstaltninger, for ikke at hindre effektiv ledelse af små og mellemstore virksomheder;

5. understreger, at det er en absolut nødvendighed at definere og adskille den 
administrerende direktørs og bestyrelsesformandens funktioner, i det mindste når der er
tale om virksomheder med flere end 50 ansatte og en omsætning på over 1 mio. EUR;

6. støtter kravet om offentliggørelse af diversitetspolitikken og opfordrer til konkrete 
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foranstaltninger, der kan øge antallet af kvinder i bestyrelserne, gerne ved hjælp af bløde 
lovgivningsmæssige instrumenter; fremhæver også behovet for passende foranstaltninger 
såsom børnepasningsordninger for at gøre kønsdiversitet til virkelighed;

7. er – under hensyntagen til at det er den årlige generalforsamling i et selskab, som har ret 
til at udpege medlemmerne af dets bestyrelse – af den opfattelse, at det antallet 
bestyrelsesposter, som bestyrelsesmedlemmer i forskellige virksomheder kan bestride på 
samme tid, bør begrænses, og at inddragelsen af ”grå bestyrelsesmedlemmer” bør udfases;

8. støtter, at der forud for en bestyrelses genvalg vedtages en evalueringsrapport om 
bestyrelsens arbejde, som bør fremsendes til aktionærerne;

9. mener, at risikoforvaltning bør være et centralt element i corporate governance og bør 
opføres som en betydelig del af direktørens og bestyrelsens ansvar; mener, at 
risikoforvaltning også bør dække ikke-finansielle risici, som f.eks. på områder som 
miljøskader og krænkelser af menneskerettighederne;

10. mener, at bestyrelserne bør træffe passende foranstaltninger til at modvirke udbredelsen af 
kortsigtethed inden for corporate governance, navnlig når det gælder udformning af 
formueforvaltningsaftaler;

11. går kraftigt ind for en europæisk mekanisme til at gøre det muligt for udstedere at 
identificere deres aktionærer med henblik på at fremme en dialog om spørgsmål 
vedrørende corporate governance og udelukke eventuelt misbrug stammende fra empty 
voting; er af den opfattelse, at aktionærerne skal kunne spille en central rolle i 
selskabernes governance og bidrage mere aktivt til ansvarlig corporate governance;

12. støtter etableringen af bedre beskyttelse af minoritetsaktionærer, og mener samtidig, at 
den skal ledsages af foranstaltninger, der kan forhindre misbrug heraf og tilskynde 
aktionærerne til at fokusere på deres selskabs økonomiske resultater på lang sigt.
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