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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok, men understryker att man till den 
reviderade ramen bör bifoga effektiva verktyg för genomförandet och konkreta åtgärder 
samt förstärkt övervakning på nationell och unionell nivå för att undvika risken att den 
antas endast formellt av styrelser. Parlamentet anser att man i den reviderade ramen också 
måste ta hänsyn till att bolagsrätten i medlemsstaterna härrör från traditioner och 
rättspraxis som skiljer sig åt i de olika länderna, och att dessa skillnader bör respekteras, 
samtidigt som man jobbar för en minimimodell för bolagsstyrning inom EU som i ett 
längre perspektiv möjliggör för anställda att engagera sig i bolagsstyrelser.

2. Europaparlamentet anser att verktygen för genomförandet bör inkludera

 åtgärder för att öka enskilda styrelseledamöters och företags ansvar, inklusive 
eventuella nationella sanktionssystem på de sätt och med de medel som passar för 
olika rättstraditioner,

 en årlig ordförandekonferens för bolagsstyrelserna, inklusive ett pris för god 
förvaltning,

 krav på styrelseledamöter att uppfylla de formella kvalifikationerna och 
kunskapskraven samt krav på att vakanser i styrelser ska offentliggöras,

 åtgärder för offentliggörande av ”grå verksamhet”, intressekonflikter och 
korshandel mellan moder- och dotterbolag,

 En årlig rapport från kommissionen där man namnger företag som inte har följt 
bestämmelserna i ramen för bolagsstyrning.

3. Europaparlamentet välkomnar frivilliga branschöverenskommelser baserade på synsättet 
”följ eller förklara” och uppmuntrar till fler sådana överenskommelser på unionsnivå, men 
inser att finanskrisen har gett upphov till frågor kring hur effektiva dessa är. Parlamentet 
anser att kommissionen bör utvärdera hur ”följ eller förklara”-bestämmelserna tillämpas 
och i vilken utsträckning dessa eller alternativa bestämmelser, antingen de är frivilliga 
eller obligatoriska, bör ingå i EU-ramar i allmänhet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att när de fastställer 
åtgärder för bolagsstyrning ta hänsyn till storleken och omsättningen hos företag inom 
EU, detta för att inte hindra en effektiv förvaltning av små och medelstora företag.

5. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt att vd:ns och 
styrelseordförandens roller definieras och åtskiljs, åtminstone i företag med fler än 
50 anställda och med en omsättning på mer än 1 miljon euro.

6. Europaparlamentet stöder kravet på offentliggörande av mångfaldspolicyn och uppmanar 
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till konkreta åtgärder för att öka den kvinnliga representationen i styrelserna, helst genom 
icke-bindande rättsinstrument. Parlamentet understryker även behovet av lämpliga 
åtgärder, såsom barnomsorg, för att en jämn könsfördelning ska kunna bli verklighet.

7. Europaparlamentet respekterar att det faller under den årliga bolagsstämmans 
befogenheter att tillsätta styrelseledamöter, men anser att antalet styrelseposter som 
innehas av styrelseledamöter i flera företag samtidigt bör begränsas och att ”gråa 
styrelseledamöter” bör fasas ut.

8. Europaparlamentet stöder tanken på att en utvärderingsrapport om styrelsernas arbete ska 
antas innan de väljs. Rapporten bör skickas till aktieägarna.

9. Europaparlamentet anser att riskhantering bör vara grundläggande inom bolagsstyrning 
och ses som en viktig del av direktörens och styrelsens ansvar.

10. Europaparlamentet anser att styrelser bör vidta lämpliga åtgärder för att motverka den 
kortsiktighet som genomsyrar bolagsstyrningen, särskilt vad gäller utformningen av 
kontrakt om kapitalförvaltning.

11. Europaparlamentet stöder helt och fullt ett EU-system för att emittenter lättare ska kunna 
identifiera sina aktieägare i syfte att underlätta dialogen om bolagsstyrning och utesluta 
möjligt missbruk som härstammar från frikopplad röstning (”empty voting”). Parlamentet 
anser att aktieägarna måste ges möjlighet att spela en central roll i företagens styrning och 
aktivare kunna bidra till en ansvarsfull bolagsstyrning.

12. Europaparlamentet stöder utvecklingen av bättre skydd för minoritetsaktieägare, samtidigt 
som man inkluderar åtgärder för att undvika missbruk och uppmuntra aktieägarna att 
inrikta sig på sitt företags långsiktiga finansiella resultat.
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