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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder
(2011/2181(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens grønbog af 5. april 2011 om en ramme for corporate 
governance i EU (KOM(2011)0164), 

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om etiske spørgsmål vedrørende 
virksomhedsledelse1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og 
Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2011),

Generelle indhold

1. glæder sig over Kommissionens gennemgang af rammen for corporate governance i EU,  
der blev indledt af grønbogen; 

2. beklager imidlertid, at vigtige corporate governance-spørgsmål som f.eks. bestyrelsens 
beslutningsprocesser, bestyrelsesmedlemmers ansvar, bestyrelsesmedlemmers 
uafhængighed, interessekonflikter eller interessenternes inddragelse er blevet udeladt af 
grønbogen; 

3. understreger i den forbindelse, at der skal gøres opmærksom på den vigtige rolle, som de 
forskellige udvalg (revision, vederlag og nominering) spiller for en god forvaltning af et 
selskab, og opfordrer Kommissionen til at styrke deres rolle;

4. finder, at EU's grundlæggende corporate governance-foranstaltninger bør finde anvendelse 
på alle børsnoterede selskaber, uanset deres størrelse;  

5. bemærker, at disse foranstaltninger bør stå i forhold til selskabets størrelse og 
kompleksitet og selskabsform; foreslår, at der med henblik på at definere, hvilke 
foranstaltninger, der skal finde anvendelse, bør indføres et system med tærskler baseret på 
antallet af ansatte og/eller omsætningen;

6. finder, at ikkebørsnoterede selskaber over en bestemt størrelse bør overholde visse 
corporate governance-foranstaltninger;

Bestyrelsen

7. understreger, at der generelt bør være en klar afgrænsning mellem bestyrelsesformandens 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0165.
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og den administrerende direktørs pligter; bemærker dog, at denne regel bør stå i forhold til 
størrelsen af og særlige karakteristika ved selskabet, og at denne afgørelse bør træffes af 
generalforsamlingen; 

8. understreger, at der i bestyrelsen skal sidde selvstændige personer med en blanding af 
færdigheder, erfaringer og baggrunde, at dette aspekt af deres sammensætning bør 
tilpasses kompleksiteten af selskabernes aktiviteter, og at det påhviler 
bestyrelsesformanden at sikre den rette kombination af færdigheder i bestyrelsen;

9. finder, at rekrutteringspolitikker bør være specifikke og være underlagt en "følg eller 
forklar"-ordning; 

10. opfordrer til en stigning i antallet af kvinder i bestyrelser ved hjælp af en ordning med 
fleksible kvoter; 

11. understreger, at bestyrelsesmedlemmer skal afsætte tilstrækkelig tid til udførelsen af deres 
opgaver; mener imidlertid, at det ikke er tilrådeligt med udifferentierede regler og 
grænserne for antallet det antal mandater, bestyrelsesmedlemmer må have, bør fastsættes 
på et individuelt grundlag af det enkelte selskab;

12. finder, at regelmæssige eksterne evalueringer er nyttige redskaber med henblik på at 
vurdere effektiviteten af corporate governance-praksis; finder imidlertid, at de ikke bør 
være obligatoriske; 

13. tilskynder offentliggørelse af aflønningspolitikken og den årlige aflønningsrapport, som 
bør godkendes af generalforsamlingen; understreger imidlertid, at offentliggørelse af den 
individuelle aflønning af ledende og menige bestyrelsesmedlemmer vil udgøre en 
krænkelse af privatlivets fred og bør undgås, medmindre den pågældende person har givet 
samtykke hertil; 

14. bemærker, at bestyrelsen er det organ, der er ansvarlig for at gennemgå og godkende 
selskabets strategi, som omfatter selskabets tilgang til risiko, og som aflægger en 
formålstjenlig beretning herom til aktionærerne; finder, at miljømæssige og sociale risici 
bør være omfattet i det omfang, de har en væsentlig indvirkning på selskabet, således som 
det allerede kræves i henhold til EU-lovgivningen;

Aktionærerne 

15. finder, at aktionærernes engagement i selskabet bør fremmes ved at styrke deres rolle, 
men dette engagement bør være frivilligt og aldrig en pligt; 

16. bemærker, at der i direktivet om aktionærrettigheder1 godkendes princippet om 
ligebehandling af aktionærer, og at alle aktionærer (institutionelle og andre) derfor er 
berettigede til at modtage de samme oplysninger fra selskabet, uanset deres andels 
størrelse;

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i 
børsnoterede selskaber.
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17. understreger, at institutionelle investorer har en grundlæggende pligt til at beskytte deres 
investering, og at det er deres ansvar at overvåge den formueforvalter, som de har udpeget 
med hensyn til strategier, omkostninger, handel og graden af denne formueforvalters 
engagement i de selskaber, der investeres i, samt kræve tilstrækkelig gennemsigtighed om 
overholdelse af tillidsforpligtelserne; 

18. er i denne sammenhæng af den opfattelse, at de institutionelle investorer bør have frihed 
til at udarbejde den relevante incitamentsordning i deres erhvervsmæssige forbindelse 
med formueforvaltere;

19. bemærker, at interessekonflikter, herunder de potentielle, altid skal oplyses, og at 
passende tiltag er nødvendige på EU-plan;

20. opfordrer Kommissionen til at ændre direktivet om aktionærrettigheder, således at der 
foreskrives en obligatorisk indførelse af elektronisk afstemning for at fremme aktionærers 
deltagelse, især med hensyn til grænseoverskridende aktionærer; 

21. minder Kommissionen om behovet for en klar definition af "samlet handling", da manglen 
på ensartede regler udgør en af de største hindringer for aktionærernes samarbejde; 

22. finder, at stedfortrædende rådgivere spiller en vigtig rolle, men at deres virksomhed ofte er 
genstand for interessekonflikter; opfordrer Kommissionen til yderligere at regulere 
stedfortrædende rådgivere med særlig fokus på spørgsmål vedrørende gennemsigtighed og 
interessekonflikt; finder, at stedfortrædende rådgivere ikke bør have mulighed for at yde 
konsulentvirksomhed til de virksomheder, der investeres i;

23. finder, at selskaber bør have ret til at kende deres ejeres identitet, og at der bør fastsættes 
mindstemål af harmoniseringskrav på EU-plan for offentliggørelse af væsentlige 
aktieposter; 

24.  bemærker, at beskyttelsen af minoritetsaktionærer er et spørgsmål, som fastsættes i 
bestemmelserne i de nationale selskabslovgivninger, mens en EU-indsats kunne være 
nyttig med henblik på at fremme stemmeafgivelse ved fuldmagt;

25. tilslutter sig retningslinjerne i erklæringen af 10. marts 2011 fra Det Europæiske Forum 
for Virksomhedsledelse om transaktioner foretaget af nærtstående parter for børsnoterede 
virksomheder;  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger på EU-niveau i form 
af soft law, som f.eks. en henstilling;

26. finder, at spørgsmålet om ordninger med medarbejderaktier bør reguleres på 
medlemsstatsniveau og overlades til forhandlingerne mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere; muligheden for at deltage i sådanne ordninger bør altid være af frivillig 
karakter;

Rammen "følg eller forklar" 

27. finder, at "følg eller forklar"-ordningen er et nyttigt redskab i forbindelse med corporate 
governance; støtter en obligatorisk tilslutning til en adfærdskodeks valgt af selskabet; 
finder, at enhver afvigelse fra adfærdskodeksen bør forklares på en meningsfuld måde og i 



PE475.797v01-00 6/6 PR\882011DA.doc

DA

tillæg til denne forklaring, bør den alternative corporate governance-foranstaltning, der er 
truffet, beskrives og forklares;

o
o o

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


