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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 verktyg för genomförandet samt åtgärder för att undvika 
risken att den endast formellt antas av styrelser. 

2. Europaparlamentet anser att verktygen för genomförandet bör inkludera:

 Åtgärder från nationella handelsmyndigheter för att öka enskilda 
styrelsemedlemmars och företags ansvar, inklusive ett möjligt sanktionssystem.

 En årlig ordförandekonferens för bolagsstyrelserna, inklusive ett pris för god 
förvaltning.

 Krav på styrelsemedlemmar 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 hänger ut företag som inte har följt 
bestämmelserna i ramen för bolagsstyrning. 

3. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt att VD:n och 
styrelseordföranden har olika och väl definierade roller.

4. Europaparlamentet stöder kravet på offentliggörande av mångfaldspolicyn och införandet 
av ett minimikrav på 1/3 för könsfördelningen.

5. Europaparlamentet anser att antalet styrelseposter som innehas av styrelsemedlemmar bör 
begränsas till två åt gången, och att ”gråa styrelseledamöter” bör fasas ut.

6. Europaparlamentet stöder en extern utvärderingsrapport av styrelser före omval, vilken 
bör skickas till aktieägarna. Parlamentet anser att man dessutom bör göra årliga 
självbedömningar.

7. Europaparlamentet anser att riskhantering bör vara grundläggande inom bolagsstyrning 
och ses som en enskild ledamots huvudansvar.

8. Europaparlamentet stöder helt och fullt ett EU-system för att emittenter lättare ska kunna 
identifiera sina aktieägare i syfte att underlätta dialogen om bolagsstyrning. 

9. Europaparlamentet stöder skapandet av bättre skydd för minoritetsaktieägare, samtidigt 
som man inkluderar åtgärder för att undvika missbruk.


