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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 redskaber og foranstaltninger til gennemførelsen heraf for at 
undgå risikoen for, at den kun rent formelt bliver vedtaget af bestyrelserne; 

2. mener, at gennemførelsesforanstaltningerne bør omfatte følgende:

 Foranstaltninger fra de nationale handelsmyndigheders side til at øge individuelle 
bestyrelsesmedlemmers og selskabers ansvar, herunder et eventuelt 
sanktionssystem

 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. understreger, at det er en absolut nødvendighed at adskille og definere den 
administrerende direktørs og bestyrelsesformandens funktioner;

4. støtter kravet om offentliggørelse af diversitetspolitikken og om indførelse af en 
kønsfordeling på mindst 1/3;

5. mener, at antallet af bestyrelsesposter, som et bestyrelsesmedlem kan besætte samtidigt, 
bør begrænses til to, og at der bør ske en udfasning af udpegelsen af "grå 
bestyrelsesmedlemmer";

6. støtter, at der forud for en bestyrelses genvalg vedtages en evalueringsrapport om 
bestyrelsen, som bør fremsendes til aktionærerne; er af den opfattelse, at der bør foretages 
en intern selvevaluering hvert år;

7. mener, at risikoforvaltning bør være et centralt element i corporate governance og bør 
opføres som en betydelig del af et bestyrelsesmedlems ansvar;

8. går kraftigt ind for en europæisk mekanisme til at gøre det muligt for udstedere til at 
identificere deres aktionærer med henblik på at fremme en dialog om spørgsmål 
vedrørende corporate governance;

9. støtter etablering af bedre beskyttelse af minoritetsaktionærer, og at den ledsages af 
foranstaltninger til at forhindre misbrug heraf.
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