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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om etiske spørgsmål vedrørende virksomhedsledelse
(2009/2177(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens henstilling af 30. april 2009 til supplering af henstilling 
2004/913/EF og 2005/162/EF for, hvad angår ordningen for aflønning af medlemmer af 
ledelsen i børsnoterede selskaber 1,

 der henviser til Kommissionens henstilling af 30. april 2009 om aflønningspolitikker i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser2,

 der henviser til Kommissionens meddelelse, der ledsager de to førnævnte henstillinger, og 
som ligeledes blev offentliggjort den 30. april 2009 (KOM/2009/0211),

 der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2006/48/EF, 2006/49/EF, hvad angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og 
gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (KOM(2009)0362),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om 
udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber3,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om
lovpligtige revisioner af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af 
Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF samt ophævelse af Rådets direktiv 
84/253/EØF4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggenders (A7-0000/2010),

A. der henviser til, uanset virksomhedstype eller den sektor, virksomheden opererer i, at en 
række spørgsmål vedrørende virksomhedsledelse er vigtige inden for de generelle rammer 
for etik ved virksomhedsdrift som eksempelvis diligenspligt, gennemsigtighed, 
risikostyring, bestyrelsespraksis eller udøvelse af aktionærrettigheder; der henviser til, at 
finanskrisen viste, at disse spørgsmål til stadighed skal analyseres med henblik på at finde 
løsninger, der hjælper virksomhederne med at imødekomme de aktuelle udfordringer,

B. der henviser til, at krisen også viste en tæt forbindelse mellem risikostyring og 
aflønningspolitik samt vigtigheden af sidstnævnte i de mekanismer, der styrer, at 
virksomhederne er velfungerende; der henviser til, at risikostyring derfor skal tages 
behørigt i betragtning under udformningen af en aflønningspolitik på en sådan måde, at 

                                               
1 EUT L 120 af 15.5.2009, s. 28.
2 EUT L 120 af 15.5.2009, s. 22.
3 EUT L 184 af 14.7.2007, s.17.
4 EUT L 157 af 9.6.2006, s.87.
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incitamentssystemet ikke bliver undergravet, men at der i stedet ved store incitamenter 
sørges for lige stærke risikostyringssystemer,

C. der henviser til, at virksomheder i alle sektorer deler en række risikoklasser, selvom nogle 
af risiciene er sektorspecifikke (eksempelvis de risici, der er for virksomheder i den 
finansielle sektor); der henviser til, at manglen på effektiv risikostyring var et af de mest 
slående kendetegn ved den aktuelle finanskrise,

D. der henviser til, at risikostyring skal forstås og anvendes på alle organisationsniveauer og 
ikke kun på de enkelte operationelle enheder; der henviser til, at den ligeledes skal være 
åben, gennemsigtig samt kunne være genstand for rapporteringskrav,

E. der henviser til, at enhver løsning skal sikre, at når der tages en risiko, skal den være i 
overensstemmelse med forretningsformålet og virksomhedsstrategien; der henviser til, at 
effektiv risikostyring skal anses som et af de vigtigste elementer ved god 
virksomhedsledelse i alle virksomheder,

F. der henviser til, at et af de første skridt, som Kommissionen tog efter krisen, rejste
spørgsmålet om aflønningspolitikken ved at supplere Kommissionens henstilling 
2004/913/EF og 2005/162/EF, hvis mål var at sikre en passende aflønningspolitik ved at 
beskrive bedste praksis for udformning af denne med en ny henstilling, hvad angår 
aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede virksomheder, og ved at offentliggøre 
en henstilling om aflønningspolitikker i sektoren for finansielle tjenesteydelser,

G. der henviser til, at graden af henstilling varierer, afhængigt af om det drejer sig om en 
finansiel virksomhed (børsnoteret eller ej) eller en børsnoteret, ikkefinansiel virksomhed,

H. der henviser til, at det i forbindelse med aflønning er nødvendigt at tage flere punkter i 
betragtning som eksempelvis (i) aflønningsordninger, herunder disses opbygning, 
gennemsigtighed og symmetri samt forbindelsen mellem aflønning og incitament, (ii) 
processen med fastlæggelse af aflønningsordningerne, herunder definition af aktører, 
roller og ansvar, (iii) kontrol med aflønningsordningerne med særlig fokus på 
aktionærerne,

I. der henviser til, at nogle af aspekterne ved principperne indeholdt i henstillingerne er 
uklare, såsom begrebet præstationskriteriet, som skulle hjælpe med at skabe forbindelse 
mellem betaling og præstation, begrebet "mangelfuld præstation" i tilfælde af ophør af 
udbetalinger, ophør af udbetaling og variable komponenter i aflønningen i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser,

J. der henviser til, når de tilbagevendende problemer med at definere forbindelsen mellem 
betaling og præstation tages i betragtning, at fokus skal lægges på processens effektivitet, 
hvor aflønningspolitikken er fastlagt, samt på gennemsigtighed, hvor begge bør være 
baseret på sund styring med fastlagte, adskilte roller og ansvar for de involverede parter,

K. der henviser til, at enhver vedtaget løsning ikke bør følge "en for alle"-princippet, og at 
virksomheder skal være fleksible, når de tilpasser systemerne til deres egne behov,
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L. der henviser til, at det er nødvendigt med en efterfølgende vurdering af præstations- og 
aflønningspolitikken,

M. der henviser til, at gennemsigtighed har vist sig at været et vigtigt element i god 
forvaltningspraksis; der henviser til, at det ikke skal reduceres til ren offentliggørelse, men 
betyde, at virksomhederne er i stand til at forklare valget af en bestemt aflønningspolitik,

N. der henviser til, at politikken om aflønning af direktører skal offentliggøres på en klar og 
let forståelig måde og i princippet skal støtte processen med beslutningstagning inden for 
aflønningspolitik, særligt for aktionærer; der henviser til, at en sådan offentliggørelse kan 
omfatte detaljeret indsigt i årsregnskabet eller i aflønningsrapporten over den totale 
aflønning samt andre bonusser, der er tildelt de enkelte direktører,

O. der henviser til, at virksomhedens mål bør være aktionærernes konstruktive engagement; 
der henviser til, at dette kræver en undersøgelse af andre tiltag til, at aktionærerne 
effektivt bliver involveret i udformningen af virksomhedens aflønningspolitik (som 
eksempelvis den mulighed, der er indført i Tyskland, hvor virksomheder kan søge 
aktionærernes godkendelse af en trinvis aflønningspolitik via en vejledende afstemning), 
særligt når aktionærerne ikke altid er villige til eller forberedte på at spille en mere aktiv 
rolle; der henviser til, at der skal findes måder til at sikre, hvordan aktionærerne får en 
mere proaktiv end reaktiv adfærd over for bestyrelsen, 

P. der henviser til, at frivillige standarder er vigtige ved forbedring af bestyrelsens 
præstationer, og at det kan være nødvendigt med en gennemgang af god praksis,

Q. der henviser til, at målsætningen skal være at udnævne kompetente bestyrelser, der er i 
stand til at foretage objektive og uafhængige skøn; der henviser til, at bestyrelsernes 
effektivitet og arbejdspræstationer skulle kunne undergå en evaluering,

R. der henviser til, at lovgivning på dette område muligvis er et mere kompliceret og 
tidskrævende valg end vedtagelse af henstillinger, men en blød lovmæssig tilgang er ikke 
fyldestgørende, 

S. der henviser til, at Kommissionen agter at følge op på henstillingerne med lovforslag om 
at få aflønningsordningerne under tilsyn og navnlig har foreslået at revidere 
kapitalkravsdirektivet; der henviser til, at Kommissionen agter at undersøge yderligere 
foranstaltninger i forbindelse med finansielle tjenesteydelser uden for banksektoren, 

T. der henviser til, at Kommissionens henstillinger vedrørende børsnoterede virksomheder 
ligeledes kunne udgøre en generel retningslinje til udvikling af bedste praksis i 
ikkebørsnoterede virksomheder, 

U. der henviser til, at det er vigtigt med en ensartet og sammenhængende gennemførelse af 
ethvert vedtaget instrument på dette område i hele EU og af alle relevante partier,

1. bifalder tiltag, der sigter mod de etiske aspekter ved virksomhedsledelse, som, 
nærværende finanskrise viser, er langt fra løste; bifalder i den forbindelse de to 
henstillinger fra Kommissionen;
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2. påpeger, at en blød lovmæssig tilgang imidlertid ikke er fyldestgørende;

3. bifalder derfor Kommissionens første lovforslag, der gør det muligt for EU-lovgiveren at 
håndtere relevante spørgsmål, dvs. ændring af kapitalskravsdirektivet;

4. anser det nødvendigt med yderligere lovgivning med henblik på at løse problemet med 
forskellige nationale aflønningsregler for virksomheder i de tilfælde, hvor ledere flytter fra 
en medlemsstat til en anden via en (holding) virksomhed eller fra en virksomhed til en 
anden virksomhed i en anden medlemsstat, eller hvor virksomhederne gør brug af den frie 
bevægelighed inden for det indre marked som eksempelvis grænseoverskridende fusioner;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest at overveje, om det er nødvendigt med 
andre ændringsforslag til den sektorbestemte lovgivning på det finansielle område, og om 
der er nogle lovgivningsinstrumenter inden for selskabsretten, der kunne hjælpe med 
håndtering af spørgsmål inden for virksomhedsledelse;

6. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til og støtte en effektiv gennemførelse af 
foranstaltninger vedtaget på EU-plan og opfylde sine forpligtelser ved at forelægge en 
evalueringsrapport om anvendelse af begge henstillinger af medlemslandene; opfordrer i 
den forbindelse Kommissionen til at inkludere i evalueringsrapportens konklusioner et 
skema over passende lovmæssige og ikkelovmæssige aktiviteter, hvilket kan være en 
nødvendig kontrol; 

7. opfordrer medlemsstaterne til effektivt at gennemføre foranstaltninger som EU-direktivet 
om aktionærrettigheder med henblik på at fjerne forhindringer og øge aktionærernes 
deltagelse i afstemning, det gælder især grænseoverskridende afstemning;

8. opfordrer alle interessenter i aktivt at engagere sig i en gennemgang af forretningspraksis 
og ændringer i virksomhedskulturen;

9. støtter udarbejdelse af en ensartet og detaljeret retningslinje vedrørende risikostyring, 
hvilket på nuværende tidspunkt kun håndteres på en ufuldstændig måde via forskellige 
regler og standarder i medlemslandene;

10. mener, at Kommissionens henstillinger vedrørende børsnoterede virksomheder kunne 
udgøre en generel retningslinje til udvikling af bedste praksis i ikkebørsnoterede 
virksomheder, hvor specificiteter og forskelligheder tages i betragtning;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


