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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en ram för bolagsstyrning för europeiska företag
(2011/2181(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 5 april 2011 om en EU-ram för 
bolagsstyrning (KOM(2011)0164), 

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om etiska frågor i samband med 
företagsledning1,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd (A7-.../2011).

Generell strategi

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens översyn av EU-ramen för bolagsstyrning, 
som inleddes i samband med grönboken. 

2. Europaparlamentet beklagar emellertid att vissa viktiga frågor som rör bolagsstyrning inte 
har tagits upp i grönboken, till exempel beslutsfattandet i styrelsen, 
styrelseledamöternas ansvar, styrelseledamöternas oberoende, intressekonflikter och 
intressenters deltagande. 

3. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att man måste framhålla den viktiga roll 
som olika kommittéer (revisions-, ersättnings- och utnämningskommittéer) spelar för god 
bolagsstyrning och uppmanar kommissionen att stärka deras roll.

4. Europaparlamentet anser att vissa grundläggande EU-åtgärder för bolagsstyrning bör gälla 
alla börsnoterade företag oavsett storlek. 

5. Europaparlamentet konstaterar att dessa åtgärder bör stå i proportion till företagets storlek, 
komplexitet och typ. Parlamentet föreslår att man för att kunna definiera vilka åtgärder 
som gäller bör inrätta ett system med tröskelvärden som bygger på antalet anställda 
och/eller omsättningen.  

6. Europaparlamentet anser att företag över en viss storlek som inte är börsnoterade bör följa 
vissa åtgärder för bolagsstyrning.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0165.
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Styrelser

7. Europaparlamentet betonar att det i allmänhet behövs en tydlig avgränsning mellan 
styrelseordförandens och den verkställande direktörens uppgifter. Parlamentet konstaterar 
emellertid att denna bestämmelse bör stå i proportion till företagets storlek och särdrag, 
och att detta beslut bör fattas av bolagsstämman. 

8. Europaparlamentet betonar att styrelserna måste bestå av oberoende personer med olika 
kompetens, erfarenheter och bakgrund, och att denna aspekt av sammansättningen bör 
anpassas till hur pass komplicerad företagets verksamhet är. Det är ordförandens uppgift 
att se till att styrelsen har rätt balans i fråga om kompetens.

9. Europaparlamentet anser att rekryteringsanvisningarna bör vara specifika och omfattas av 
metoden ”följa eller förklara”.

10. Europaparlamentet anser att man bör öka antalet kvinnor i styrelserna med hjälp av 
ett flexibelt kvoteringssystem. 

11. Europaparlamentet betonar att styrelseledamöterna måste ägna tillräckligt med tid åt sina 
uppgifter. Gemensamma bestämmelser för alla typer av företag är emellertid inte att 
rekommendera, och begränsningar av antalet styrelser som en styrelseledamot får sitta 
i bör fastställas individuellt av de enskilda företagen.

12. Europaparlamentet håller med om att regelbundna externa utvärderingar är ett användbart 
verktyg för att bedöma olika bolagsstyrningsformers effektivitet. Utvärderingarna bör 
emellertid inte vara obligatoriska. 

13. Europaparlamentet anser att ersättningspolicyn och den årliga ersättningsrapporten bör 
offentliggöras och att de måste godkännas av bolagsstämman. Parlamentet betonar 
emellertid att ett offentliggörande av den individuella ersättningen till företagsledningen 
och företagsexterna styrelseledamöter skulle utgöra en kränkning av den personliga 
integriteten och bör undvikas om inte den berörda personen ger sitt samtycke.

14. Europaparlamentet konstaterar att styrelsen är det organ som har ansvar för att granska 
och godkänna företagets strategi, bland annat företagets riskbenägenhet. Styrelsen bör 
också redogöra för strategin på ett meningsfullt sätt för aktieägarna. Miljörisker och 
sociala risker bör tas med om de har en betydande inverkan på företaget, vilket redan 
krävs enligt EU:s lagstiftning.

Aktieägare 

15. Europaparlamentet anser att man bör uppmuntra aktieägarnas engagemang i företaget 
genom att stärka deras roll. Engagemanget bör emellertid vara frivilligt och inte ett krav. 
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16. Europaparlamentet konstaterar att man i direktivet om aktieägares rättigheter1 stöder 
principen om likabehandling av aktieägare och att alla aktieägare (både institutionella och 
andra) därför har rätt till samma information från företaget, oberoende av deras insats.

17. Europaparlamentet betonar att institutionella investerare har en grundläggande skyldighet 
att skydda sina investeringar. Det är deras ansvar att övervaka den kapitalförvaltare som 
de utsett när det gäller strategier, kostnader, handel och i vilken grad denna 
kapitalförvaltare engagerar sig i det företag man investerat i och att kräva lämplig insyn 
i utförandet av förvaltaruppdrag. 

18. Europaparlamentet anser mot denna bakgrund att de institutionella investerarna bör ha rätt 
att utforma relevanta stimulansstrukturer i sina yrkesmässiga förhållanden till 
kapitalförvaltarna.

19. Europaparlamentet konstaterar att intressekonflikter, även potentiella sådana, alltid måste 
offentliggöras och att lämpliga åtgärder måste vidtas på EU-nivå.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra direktivet om aktieägares 
rättigheter så att det blir obligatoriskt att införa elektronisk omröstning. Syftet med detta 
är att uppmuntra aktieägarnas deltagande, särskilt gränsöverskridande aktieägares. 

21. Europaparlamentet påminner kommissionen om att det behövs en tydlig definition av 
begreppet samordnade åtgärder eftersom bristen på enhetliga regler är ett av de största 
hindren för aktieägarsamarbete. 

22. Europaparlamentet anser att röstningsrådgivare spelar en mycket viktig roll men att deras 
arbete ofta leder till intressekonflikter. Kommissionen uppmanas att reglera 
röstningsrådgivarnas verksamhet ytterligare och att då fästa särskild vikt vid frågor som 
rör insyn och intressekonflikter. Röstningsrådgivarna bör inte ha rätt att tillhandahålla 
investeringsbolag konsulttjänster.

23. Europaparlamentet anser att företagen bör ha rätt att få veta aktieägarnas identitet och att 
man på EU-nivå bör fastställa minimikrav på harmonisering i fråga om offentliggörande 
av väsentliga aktieinnehav.

24. Europaparlamentet konstaterar att frågan om minoritetsaktieägare behandlas i nationell 
bolagsrätt, men att det kan vara lämpligt med åtgärder på unionsnivå för att främja 
fullmaktsröstning.

25. Europaparlamentet stöder riktlinjerna i det uttalande som 
Europeiska företagsstyrningsforumet lade fram den 10 mars 2011 om transaktioner med 
närstående parter i samband med börsnoterade företag. Kommissionen uppmanas att 
genom mjuk lagstiftning, till exempel en rekommendation, vidta vissa åtgärder på 
EU-nivå.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares 
rättigheter i börsnoterade företag.
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26. Europaparlamentet anser att frågan om aktieägarsystem för anställda är något som bör 
regleras på medlemsstatsnivå och vara föremål för förhandlingar mellan arbetsgivaren och 
de anställda. Det bör alltid vara frivilligt att delta i ett sådant system.

Metoden ”följ eller förklara”

27. Europaparlamentet anser att metoden ”följ eller förklara” är ett användbart verktyg för 
bolagsstyrning. Parlamentet stöder tanken om att företaget ska vara skyldigt att följa den 
uppförandekod som det valt. Parlamentet anser att alla avsteg från uppförandekoden bör 
förklaras på ett begripligt sätt. Dessutom bör den bolagsstyrningslösning som har valts 
i stället beskrivas och förklaras.

o

o          o

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


