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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0614),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
157. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0382/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. február 13-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. május 30-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján a Jogi Bizottság, valamint a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság által folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Jogi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és a
Gazdasági és Monetáris Bizottság valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 133., 09.05.13, 68. o.

2 a Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A humántőke hatékony felhasználása a 
legmeghatározóbb tényező a gazdaság 
versenyképessége szempontjából, és 
kulcsfontosságú az EU előtt álló 
demográfiai kihívások megoldásához, a 
globális gazdaságban való sikeres 
versenyzéshez, és a harmadik országokkal 
szembeni versenyelőny biztosításához. A 
magasan képzett és képesítést szerzett nők 
száma folyamatosan növekszik, amit az is 
bizonyít, hogy az egyetemeken végzők 
60 %-a nő. Ha továbbra se történne meg a 
gazdasági döntéshozó pozíciókra történő 
kinevezések során ennek az erőforrásnak 
a kiaknázása, az a képzett humántőke 
felhasználásának kudarcát jelentené.

(7) A humántőke hatékony felhasználása a 
legmeghatározóbb tényező a gazdaság 
versenyképessége, fejlődése és növekedése
szempontjából, és kulcsfontosságú az EU 
előtt álló demográfiai kihívások 
megoldásához, a globális gazdaságban való 
sikeres versenyzéshez, és a harmadik 
országokkal szembeni versenyelőny 
biztosításához. A magasan képzett és 
képesítést szerzett nők száma folyamatosan 
növekszik, amit az is bizonyít, hogy az 
egyetemeken végzők 60 %-a nő. Ha 
továbbra se aknáznák ki ezt az erőforrást a 
vállalatok felsővezetői beosztásainak és a 
döntéshozó pozícióinak betöltésekor, az a 
képzett humántőke felhasználásának 
kudarcát jelentené.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A társaságok szintjén széles körben 
elismert, hogy a nők jelenléte a 
vezetőtestületekben a vállalati irányítás 
javulásához vezet, mivel a 
csapatteljesítmény és a döntéshozatal 
minősége javul a többféle nézőpontot 
tartalmazó, színesebb és összetett 
gondolkodásforma következtében, és így 
kiegyensúlyozottabb határozatok születnek. 
Több tanulmány is kimutatta, hogy pozitív 
kapcsolat áll fenn a felsővezetés nemi 
sokszínűsége és a társaság pénzügyi 

(8) A társaságok szintjén széles körben 
elismert, hogy a nők jelenléte a 
vezetőtestületekben a vállalati irányítás 
javulásához vezet, mivel a 
csapatteljesítmény és a döntéshozatal 
minősége javul a többféle nézőpontot és 
proaktívabb üzleti modellt magában 
foglaló, színesebb és összetett 
gondolkodásforma következtében, és így 
kiegyensúlyozottabb határozatok születnek, 
amelyek jobban tükrözik a társadalom és 
a fogyasztók valóságát. Több tanulmány is 
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teljesítménye és nyereségessége között. A 
női részvétel növelése az Európai Unióban 
jelenlevő nyilvánosan jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben ezért pozitív hatással 
járhat az érintett társaságok 
teljesítményére.

kimutatta, hogy pozitív kapcsolat áll fenn a 
felső vezetés nemi sokszínűsége és a 
társaság pénzügyi teljesítménye és 
nyereségessége között. A női részvétel 
növelése az Európai Unióban jelenlevő 
nyilvánosan jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben e társaságok jelentős 
gazdasági és társadalmi felelőssége okán
ezért pozitív hatással járhat az érintett 
társaságok gazdasági teljesítményére. Be 
kell ezért vezetni és meg kell erősíteni a 
szakmai előrelépés támogatását a nők 
számára a vezetés minden szintjén.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerőpiaci egyenlőség jelentősen 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A 
női részvétel növelése az unióban jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben nem csak a 
vezetőtestületekbe kinevezett nőket érinti, 
hanem elősegíti tehetséges nők vonzását a 
társasághoz, valamint a nők fokozottabb 
jelenlétének biztosítását a vezetőség 
minden szintjén és a munkavállalók 
körében. Ezért amennyiben a nők nagyobb 
arányban vesznek részt a társaságok 
vezetőtestületeiben, zárulhat az olló a 
nemek közötti foglalkozatási és a bérezési 
különbségek tekintetében.. A rendelkezésre 
álló női tehetségtartalék maradéktalan 
kiaknázása komoly előrelépést jelentene az 
oktatás megtérülése tekintetében mind az 
egyének, mind a közszektor 
szempontjából. A női részvétel alacsony 
szintje az Európai Unióban jelenlevő 
nyilvánosan jegyzett társaságok 
igazgatótanácsaiban általában véve 

(9) Bizonyítékok mutatják azt is, hogy a 
munkaerőpiaci egyenlőség jelentősen 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A 
női részvétel növelése az Unióban jegyzett 
társaságok vezetőtestületeiben nem csak a 
vezetőtestületekbe kinevezett nőket érinti, 
hanem elősegíti a tehetséges nők vonzását 
a társasághoz, ami biztosítja a nők 
fokozottabb jelenlétét és elismeri 
hozzájárulásukat a vezetőség minden 
szintjén és a munkavállalók körében. Ezért 
amennyiben a nők nagyobb arányban 
vesznek részt a társaságok 
vezetőtestületeiben, zárulhat az olló a 
nemek közötti foglalkozatási és a bérezési 
különbségek tekintetében. A rendelkezésre 
álló női tehetségtartalék maradéktalan 
kiaknázása komoly előrelépést jelentene az 
oktatás megtérülése tekintetében mind az 
egyének, mind a közszektor 
szempontjából. A női részvétel alacsony 
szintje az Európai Unióban jelenlevő 
nyilvánosan jegyzett társaságok 
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elmulasztott lehetőség a tagállamok 
gazdaságainak hosszú távú fenntartható 
növekedése megvalósításának 
szempontjából.

igazgatótanácsaiban általában véve 
elmulasztott lehetőség a tagállamok 
gazdaságainak hosszú távú fenntartható 
növekedése megvalósításának 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van arra, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű 
intézkedéssel lehet Unió-szerte hatékonyan 
biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket, 
és elkerülni az üzleti életben a gyakorlati 
problémákat.

(14) Noha ez az irányelv nem irányul a 
kiválasztási eljárásokra és minősítési 
követelményekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok részletes harmonizációjára, a 
nem-ügyvezető igazgatók közötti nemi 
egyensúly megvalósítása érdekében 
szükség van bizonyos minimumszabályok 
bevezetésére, hogy a kiegyensúlyozott 
nemi képviselettel nem rendelkező jegyzett 
társaságok a jelöltek képességeinek a 
szakmai alkalmasság, szakértelem és 
szakmai tapasztalatok tekintetében történő 
tárgyilagos összehasonlító értékelése 
alapján hozzanak meg egyes, a nem-
ügyvezető igazgatók kinevezésére 
vonatkozó döntéseket. Csak uniós szintű, 
kötelező érvénnyel bíró intézkedéssel lehet 
Unió-szerte hatékonyan biztosítani az 
egyenlő versenyfeltételeket, elkerülni az 
üzleti életben a gyakorlati problémákat, 
illetve csak ilyen intézkedések tehetik 
lehetővé az ügyvezetők és az igazgatók 
számára, hogy teljes mértékben 
kihasználják a belső piac kínálta 
lehetőségeket.

Or. en
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minderre tekintettel az Uniónak a nők 
társasági vezetőtestületekben való 
részvételének növelésére kell törekednie, a 
gazdasági növekedés felgyorsítása és az 
európai társaságok versenyképességének 
javítása, továbbá a munkaerőpiacon a 
tényleges nemek közötti egyensúly 
megvalósítása érdekében. E cél elérésére 
előnyben részesítésre vonatkozó minimális 
követelmények révén kell törekedni, 
melyek a jegyzett társaságok 
vezetőtestületei nemi összetételére 
vonatkozó számszerűsített célra irányuló
kötelező intézkedések formáját öltik, szem 
előtt tartva, hogy azok a tagállamok és 
harmadik országok érték el a legjobb 
eredményeket a nők gazdasági 
döntéshozatalban való alulképviseletének 
orvoslása terén, melyek ezt vagy ehhez 
hasonló módszert választottak;.

(16) Minderre tekintettel az Uniónak a nők 
társasági vezetőtestületekben való 
részvételének növelésére kell törekednie, a 
gazdasági növekedés felgyorsítása és az 
európai társaságok versenyképességének 
javítása, továbbá a munkaerőpiacon a 
tényleges nemek közötti egyensúly 
megvalósítása érdekében. E cél elérésére 
előnyben részesítésre vonatkozó közös 
uniós minimumkövetelmények révén kell 
törekedni, melyek a jegyzett társaságok 
vezetőtestületei nemi összetételére 
vonatkozó számszerűsített célra irányuló 
kötelező intézkedések formáját öltik, szem 
előtt tartva, hogy azok a tagállamok és 
harmadik országok érték el a legjobb 
eredményeket a nők gazdasági 
döntéshozatalban való 
alulreprezentáltságának orvoslása terén, 
melyek ezt vagy ehhez hasonló módszert 
választottak.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezen irányelvnek nem kell kiterjedni 
a 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás szerinti mikro-, kis és 
középvállalkozásokra (kkv-k) akkor sem, 
ha ezek jegyzett társaságok.

törölve

Or. en
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Indokolás

Gazdasági jelentőségük, illetve gazdasági és társadalmi felelősségük miatt minden jegyzett 
társaságnak teljesítenie kell az irányelvben foglalt célokat.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamok meghatározó befolyást 
gyakorolnak azon jegyzett társaságok 
felett, melyek a tagállamok és a 
közvállalkozások közötti pénzügyi 
kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes 
vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról 
szóló 2006. november 16-i 2006/111/EK 
bizottsági irányelv 2. cikkének b) pontja 
értelmében közvállalkozásnak minősülnek. 
A meghatározó befolyásnak köszönhetően 
megfelelő eszközökkel rendelkeznek 
ahhoz, hogy a szükséges változást 
gyorsabban érjék el. Ezért az ilyen 
társaságok esetében korábbi dátumot 
kellene előírni a nem-ügyvezető igazgatók 
körében az alureprezentált nem legalább 
40 %-os arányára vonatkozó cél 
tekintetében.

(23) A tagállamok meghatározó befolyást 
gyakorolnak azon jegyzett társaságok 
felett, melyek a tagállamok és a 
közvállalkozások közötti pénzügyi 
kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes 
vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról 
szóló 2006. november 16-i 2006/111/EK 
bizottsági irányelv 2. cikkének b) pontja 
értelmében közvállalkozásnak minősülnek. 
A meghatározó befolyásnak köszönhetően 
megfelelő eszközökkel rendelkeznek 
ahhoz, hogy a szükséges változást 
gyorsabban érjék el. Ezért az ilyen 
társaságok esetében korábbi dátumot 
kellene előírni a nem-ügyvezető igazgatók 
körében az alureprezentált nem legalább 40 
%-os arányára vonatkozó cél tekintetében, 
összhangban a tagállamok által ezen 
irányelv értelmében felállított megfelelő 
mechanizmusokkal.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A cél teljesítéséhez szükséges nem-
ügyvezető igazgatói álláshelyek száma 
tekintetében további pontosításra van 
szükség, mivel a legtöbb vezetőtestület 

(24) Amennyiben a nem-ügyvezetői 
vezetőtestület csupán három tagú, 
matematikailag lehetetlen mindkét nem 
esetében a 40%-os arány fölé menni. Ilyen 
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létszáma esetében a 40 %-os arány 
matematikailag csak meghaladható vagy 
megközelíthető. Ezért a célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges vezetőtestületi 
álláshelyek számának a 40 %-hoz 
legközelebbi számnak kell lennie. 
Ugyanakkor az eredetileg túlságosan 
magas képviselttel rendelkező nem 
megkülönböztetésének elkerülése végett a 
jegyzett társaságokat nem szabad arra 
kötelezni, hogy az alulreprezentált nem 
képviselőit a nem-ügyvezető igazgatói 
vezetőtestületi álláshelyek felére vagy azt 
meghaladó arányára kinevezzék. Így 
például az alulreprezentált nem 
képviselőinek egy három vagy négy nem-
ügyvezető igazgatóból álló 
vezetőtestületben legalább egy, egy öt vagy 
hat nem-ügyvezető igazgatóból álló 
vezetőtestületben legalább kettő, és egy hét 
vagy nyolc nem-ügyvezető igazgatóból 
álló vezetőtestületben legalább három
álláshelyet be kell, hogy töltsenek.

esetekben tehát az alulreprezentált nem 
képviselőinek egy három nem-ügyvezető 
igazgatóból álló vezetőtestületben legalább 
egy álláshelyet be kell, hogy töltsenek.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A tagállamoknak az ítélkezési 
gyakorlattal összhangban gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nem-ügyvezető igazgatók 
kiválasztása a legjobb minősítéssel 
rendelkező jelöltek köréből történjen, az 
egyes jelöltek előre meghatározott, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egyértelmű követelményeken alapuló 
minősítésének összehasonlító elemzése 
alapján. A társaságok által alkalmazható 
kiválasztási követelménytípusok közé 
tartoznak például a szakmai gyakorlat az 
igazgatási és/vagy felügyeleti feladatok 

(26) A tagállamoknak az ítélkezési 
gyakorlattal összhangban gondoskodniuk 
kell arról, hogy a nem-ügyvezető igazgatók 
kiválasztása a legjobb minősítéssel 
rendelkező jelöltek köréből történjen, az 
egyes jelöltek előre meghatározott, 
átlátható, semlegesen megfogalmazott és 
egyértelmű követelményeken alapuló 
minősítésének összehasonlító elemzése 
alapján. A társaságok által alkalmazható 
kiválasztási követelménytípusok közé 
tartoznak például a szakmai gyakorlat az 
igazgatási és/vagy felügyeleti feladatok 
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terén, ismeretek olyan meghatározott, 
releváns területeken mint a pénzügyek, a 
kontrolling vagy a humánerőforrás 
menedzsment, és a vezetői,
kommunikációs és hálózatépítési 
képességek. Előnyben kell részesíteni az 
alureprezentált nembe tartozó jelöltet, 
amennyiben az alulreprezentált nembe 
tartozó jelölt a másik nembe tartozó 
versenytársával azonos szakmai 
alkalmassággal, szakértelemmel és 
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és ha 
az egyes jelöltek összes kvalitását 
figyelembe vevő objektív értékelés nem 
billenti a másik jelölt felé a mérleget.

terén, ismeretek olyan meghatározott, 
releváns területeken mint a pénzügyek, a 
kontrolling vagy a humánerőforrás 
menedzsment, a nemzetközi tapasztalat, és 
a vezetői, kommunikációs és hálózatépítési 
képességek. Előnyben kell részesíteni az 
alureprezentált nembe tartozó jelöltet, 
amennyiben az alulreprezentált nembe 
tartozó jelölt a másik nembe tartozó 
versenytársával azonos szakmai 
alkalmassággal, szakértelemmel és 
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és ha 
az egyes jelöltek összes kvalitását 
figyelembe vevő objektív értékelés nem 
billenti a másik jelölt felé a mérleget.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Mivel a munkaerő összetétele 
közvetlen hatással van az alulreprezentált 
nembe tartozó jelöltek elérhetőségére, a 
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
amennyiben az alulreprezentált nem 
tagjai a munkaerő kevesebb, mint 10 %-át 
teszik ki, az érintett társaságnak nem kell 
eleget tennie az irányelvben lefektetett 
céloknak.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden társaságnak teljesítenie kell a nemek közötti egyensúly javítására vonatkozó 
kötelezettséget, ezért nem javasolt mentesség bevezetése. Különösen amiatt, hogy az irányelv 
rugalmasságot biztosít minden társaság számára a megfelelő, az ágazatuk szükségleteihez 
igazított eljárások kidolgozására. Végezetül, a nem-ügyvezető igazgatók általában felügyeleti 
feladatokat látnak el, és hozzájárulnak az ágazati kérdésekhez közvetlenül nem kapcsolódó 
általános igazgatási feladatokhoz.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a
jegyzett társaságok számára, hogy évente 
szolgáltassanak információkat a felelős 
nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik 
nemi összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
egyes jegyzett társaságok milyen 
előrelépést értek el az igazgatóik körében 
fennálló nemek közötti egyensúly 
megvalósítása terén. Ezeket az 
információkat közzé kell tenni, és 
amennyiben az érintett társaság nem érte el 
a célt, részleteznie kell a cél elérése 
érdekében általa addig megtett és a 
jövőben megtenni tervezett intézkedéseket.

(34) A tagállamoknak elő kell írniuk a 
jegyzett társaságok számára, hogy évente 
szolgáltassanak információkat a felelős 
nemzeti hatóságoknak vezetőtestületeik 
nemi összetételéről, valamint arról, hogy 
mennyiben tettek eleget az irányelvben 
lefektetett céloknak, annak érdekében, 
hogy e hatóságok fel tudják mérni, hogy az 
egyes jegyzett társaságok milyen 
előrelépést értek el az igazgatóik körében 
fennálló nemek közötti egyensúly 
megvalósítása terén. Ezeket az 
információkat közzé kell tenni, és 
amennyiben az érintett társaság nem érte el 
a célt, részleteznie kell a cél elérése 
érdekében általa addig megtett és a 
jövőben megtenni tervezett intézkedéseket. 
Emellett a célokat vagy a kötelezettségeket 
el nem érő társaságoknak meg kell 
indokolniuk, hogy miért nem teljesítették 
azokat, továbbá tájékoztatást kell 
nyújtaniuk az eddig általuk a cél elérése 
érdekében megtett és a jövőben megtenni 
tervezett konkrét eszközökről.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az arányosság elvével összhangban a 
jegyzett társaságok által megvalósítandó 
célnak időben korlátozottnak kell lennie, és 
csak addig kell hatályban maradnia, amíg a 
vezetőtestületek nemi összetételében 

(39) Az arányosság elvével összhangban a 
jegyzett társaságok által megvalósítandó 
célnak időben korlátozottnak kell lennie, és 
csak addig kell hatályban maradnia, amíg a 
vezetőtestületek nemi összetételében 
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megfelelő változás nem következik be. 
Ezért a Bizottságnak rendszeresen felül 
kell vizsgálni az irányelv alkalmazását, és 
jelentést kell tennie az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az irányelv 
2028. december 31-én hatályát veszti. A 
Bizottságnak a felülvizsgálat során 
vizsgálnia kell, hogy szükség van-e az 
irányelv hatályának ezen időszakon túlra 
történő meghosszabbítására.

megfelelő változás nem következik be. 
Ezért a Bizottságnak rendszeresen felül 
kell vizsgálni az irányelv alkalmazását, és 
jelentést kell tennie az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az irányelv 
2028. december 31-én hatályát veszti. A 
Bizottságnak a felülvizsgálat során 
vizsgálnia kell, hogy szükség van-e az 
irányelv hatályának ezen időszakon túlra 
történő meghosszabbítására. A 
tagállamoknak együtt kell működniük a 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalommal annak érdekében, hogy 
hatékonyan tájékoztatássák őket az 
irányelv jelentőségéről, átültetéséről és 
végrehajtásáról.  Tájékoztató 
kampányokkal jelentősen hozzá lehetne 
járulni a tudatosság növeléséhez a nem 
jegyzett társaságok körében, és bátorítani 
lehetne őket a nemek közötti egyensúly 
proaktív elérésére.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „jegyzett társaság”: valamely 
tagállamban bejegyzett olyan társaság, 
melynek részvényeivel egy vagy több 
tagállamban kereskedni lehet a 
2004/39/EK európai tanácsi és tanácsi 
irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon;

1. „jegyzett társaság”: valamely 
tagállamban székhellyel rendelkező olyan 
társaság, melynek részvényeivel egy vagy 
több tagállamban kereskedni lehet a 
2004/39/EK európai tanácsi és tanácsi 
irányelv 4. cikkének (1) és (14) 
bekezdésében foglaltak szerinti 
szabályozott piacokon;

Or. en
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: 
olyan társaság, amely 250-nél kevesebb 
alkalmazottal rendelkezik, és az éves 
árbevétele nem haladja meg az 50 millió 
eurót, vagy az éves mérlegfőösszege nem 
haladja meg a 43 millió eurót, vagy olyan 
tagállamban bejegyzett társaság esetében, 
ahol nem az euró a fizetőeszköz, az ennek 
megfelelő értéket az adott tagállam 
pénznemében;

törölve

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
A kis- és középvállalkozások kizárása

Ez az irányelv nem vonatkozik a kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k).

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés 
eléréshez szükséges nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyek száma a 40 %-os 

(2)Az (1) bekezdésben szereplő célkitűzés 
eléréséhez szükséges nem-ügyvezető 
igazgatói álláshelyek száma legalább 40 
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arányhoz legközelebbi, de a 49 %-ot meg 
nem haladó szám.

%. Amennyiben a nem-ügyvezető 
igazgatói testület csak három tagból áll, 
egy tag elegendő a cél eléréséhez.

Or. en

Indokolás

A társelőadók elismerik, hogy a kis- és középvállalkozások jelentősége abban áll, hogy ezek 
adják az európai ipar innovációjának gerincét. Éppen ezért úttörő szerepet kell vállalniuk a 
nemek közötti esélyegyenlőség érdekében tett erőfeszítések terén, így az irányelvnek rájuk is 
vonatkoznia kell. Gazdasági jelentőségük, illetve gazdasági és társadalmi felelősségük miatt 
minden jegyzett társaságnak teljesítenie kell az irányelvben foglalt célokat.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt cél nem 
vonatkozik azokra a jegyzett társaságokra, 
amelyekben az alulreprezentált nem tagjai 
a munkaerő kevesebb, mint 10 %-át teszik 
ki.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden társaságnak teljesítenie kell a nemek közötti egyensúly javítására vonatkozó 
kötelezettséget, ezért nem javasolt mentesség bevezetése. Különösen amiatt, hogy az irányelv 
rugalmasságot biztosít minden társaság számára a megfelelő, az ágazatuk szükségleteihez 
igazított eljárások kidolgozására. Végezetül, a nem-ügyvezető igazgatók általában felügyeleti 
feladatokat látnak el, és hozzájárulnak az ágazati kérdésekhez közvetlenül nem kapcsolódó 
általános igazgatási feladatokhoz.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy jegyzett társaság nem (3) Amennyiben egy jegyzett társaság nem 



PR\940986HU.doc 17/23 PE514.670v01-00

HU

éri el a 4. cikk (1) bekezdésében 
megállapított célt, vagy nem tesz eleget az 
e cikk (1) bekezdése szerinti saját egyedi
kötelezettségvállalásainak, az e cikk (2) 
bekezdése szerinti adatok között 
szerepeltetnie kell annak okait, hogy miért
nem érte el a célkitűzést vagy tett eleget a 
kötelezettségvállalásnak, valamint azon 
intézkedések leírását, melyeket a társaság 
a célkitűzések elérése vagy a 
kötelezettségvállalások megvalósítása 
érdekében fogadott el vagy tervez 
elfogadni.

éri el a 4. cikk (1) bekezdésében 
megállapított célt, vagy nem tesz eleget az 
e cikk (1) bekezdése szerinti saját egyedi 
kötelezettségvállalásainak, nyilatkoznia
kell azokról az okokról, amelyek miatt
nem érte el a célkitűzést vagy tett eleget a 
kötelezettségvállalásnak, valamint 
tájékoztatást kell nyújtania azon 
intézkedésekről, melyeket a társaság a 
célkitűzések elérése vagy a 
kötelezettségvállalások megvalósítása 
érdekében fogadott el vagy tervez 
elfogadni. E magyarázatnak az e cikk (2) 
bekezdése szerinti adatok között kell 
szerepelnie.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról 
(átdolgozott szöveg) szóló, 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 20. cikke szerint kinevezett 
testület vagy testületek hatáskörébe 
tartozzon a jegyzett társaságok 
vezetőtestületein belüli nemi egyensúly 
előmozdítása, elemzése, nyomon követése 
és támogatása.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról 
(átdolgozott szöveg) szóló, 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 20. cikke szerint kinevezett 
testület vagy testületek hatáskörébe 
tartozzon a jegyzett társaságok 
vezetőtestületein belüli nemi egyensúly 
előmozdítása, elemzése, nyomon követése 
és támogatása. E célból a tagállamok 
hatékonyan együttműködnek a szociális 
partnerekkel és a civil társadalommal.

Or. en
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nyílt közbeszerzési eljárásokból való 
kizárás.

Or. en

Indokolás

A tagállamok, a regionális és helyi hatóságok gazdasági és társadalmi felelősségére 
tekintettel alapvető fontosságú a közvállalkozások fokozott átláthatósága. Ezért az 
irányelvben előírt kötelezettségeket nem teljesítő jegyezett társaságokat ki kell zárni az 
általános gazdasági érdekeket szolgáló közbeszerzési eljárásokból.
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INDOKOLÁS

Előzmények

A társelőadók üdvözlik a javaslatot, amely a Parlament 2011-ben elfogadott, „A nők és a 
vállalkozásvezetés” című állásfoglalása nyomán készült, mivel továbbra is fennáll a nők és a 
férfiak közötti egyenlőtlenség a vállalatvezetők körében. A javasolt irányelv hozzájárul az 
Unió alapvető értéke, az egyenlőség elvének védelméhez, és konkrét formába önti a gazdasági 
élet minden szintjén és minden ágazatában megvalósuló nemek közötti egyenlőség uniós 
stratégiáját, ahogy arra számos alkalommal emlékeztetett az Európai Parlament. 

Az Európai Tanács 1984-ben és 1996-ban két ajánlást tett közzé, melyekben arra bátorította a 
magánszektort, hogy növelje a nők jelenlétét a döntéshozatal minden szintjén, és felhívta az 
Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket ezen a téren.  2011 márciusában a Bizottság 
párbeszédet kezdett több jelentős uniós jegyzett társasággal, és közzétette a 
„Szándéknyilatkozat a nők vezetőtestületbeni arányának növelésére” című dokumentumot, 
amelyet aláírhattak a társaságok, kötelezettséget vállalva aziránt, hogy 2015-ig 30%-ra, 2020-
ig pedig 40%-ra növelik a nők arányát a vezetőtestületeikben. Egy évvel később azonban csak 
24 társaság írta alá a szándéknyilatkozatot.

Mindent összevetve a nők jelenlétének növelése terén nagyon lassú1 volt a haladás Unió-
szerte, a javulás mértéke pedig egyenlőtlen volt, 5% és 25% között változott. Ezen okok miatt 
a társelőadók úgy vélik, hogy az európai jogalkotónak megfelelő jogszabályt kell elfogadnia. 

A társelőadók úgy vélik, hogy az EUMSZ 157. cikkének (3) bekezdése a megfelelő jogalapja 
minden olyan kötelező intézkedésnek, amelynek célja a foglalkoztatás és a munka területén a 
férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elve alkalmazásának 
biztosítása. Ezt a Jogi Bizottság is megerősítette 2013. június 20-i ülésén.

Az uniós jogszabály elfogadásának fontossága

Ez elmúlt évek alatt számos tagállam kzedeményezte a nemek közötti egyenlőség 
problémájának hatékony megoldását. Néhány tagállam jogszabály elfogadásával2 próbált 
javítani a nők alacsony szintű bevonásán a vezetőtestületekben, amivel jelentősen 
felgyorsították a nők és férfiak közötti kiegyensúlyozott képviselet elérésének folyamatát a 
vezetőtestületekben. Mások csupán bátorították a társaságok proaktív kezdeményezéseit és 

                                               
1 2003 és 2011 között a nők aránya a vezetőtestületekben 8,5%-ról 13,7%-ra növekedett, ami 
5,2% százalékpont több mint nyolc év alatt. Ez lassú, átlagosan 0,6%-os változási arányt 
jelent évente. (Forrás: az Európai Bizottság eredményjelentése: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf)

2 Belgium, Franciaország és Olaszország kötelező érvényű kvótákat vezetett be szankciók 
mellett, míg Hollandia és Spanyolország szankciók nélküli kvótákat vezetett be. Emellett 
Dánia, Finnország, Görögország, Ausztria és Szlovénia pontosította az állami tulajdonú 
társaságokat érintő szabályokat. (Forrás: az Európai Bizottság eredményjelentése)
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eszközeit, amelyek nagyon hasznosnak bizonyultak, de még mindig nem elegendőek 
kézzelfogható eredmények eléréséhez.  Ennélfogva érdemes megjegyezni, hogy 
egyenlőtlenségek vannak Unió-szerte mind az eszközök, mind az eredmények tekintetében.

Franciaországban a francia CAC 40 társaságainak vezetőtestületeiben 10 százalékponttal, 
22,3%-ra emelkedett a nők aránya 2010 októbere és 2012 januárja között. Olaszországban, 
ahol 2011-ben fogadták el azt a törvényt, amely a jegyzett és állami tulajdonú társaságoknál 
megköveteli, hogy 2015-re a vezetői és felügyeleti feladatokat ellátó vezetőtestületi pozíciók 
egyharmadát nők töltsék be, 2012 januárja és 2012 októbere között 4,9 százalékponttal 
növekedett a jegyzett társaságok vezetőtestületeiben a nők száma.

Más tagállamokban a nemzeti önszabályozási, önkéntes célú és vállalatirányítási 
kezdeményezéseknek (például magatartási kódexek1) az volt a célja, hogy bátorítsák a 
társaságokat több nő felsővezetői pozícióba történő kinevezésére.

A kötelező érvényű célkitűzések pozitív hatásai kézzelfogható bizonyítékot jelentenek arra, 
hogy a társaságok meg tudnak felelni a nemileg kiegyensúlyozott munkaerő-felvételt biztosító 
intézkedéseknek. Megjegyzendő még továbbá, hogy azokban a tagállamokban, ahol nem 
hoztak kötelező erejű intézkedéseket, a vállalatok továbbra is messze elmaradnak a nemek 
közötti egyensúly elvárt szintjétől 

Szilárd közös keretrendszerre van szükség a határokon átnyúló tevékenységet végző 
társaságok számára, valamint a döntéshozó testületekben a képzett férfi és női munkavállalók 
mobilitása és karrierlehetőségei szempontjából.

Végezetül, annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen szembenézni az Unió előtt a 
gazdasági válság kiszolgáltatott környezetében álló kihívásokkal, minden humán tőkét fel kell 
használni a növekedés és a versenyképesség, illetve a vállalatok jobb pénzügyi
teljesítményének elérése érdekében. A vezetőtestületekben a nemek közötti nagyobb 
egyenlőség elérését célzó intézkedések hozzájárulnak ehhez a célhoz. 

A javasolt irányelv 

Az egyenslőség, átláthatóság, teljesítmény és igazságosság elvein, illetve a közös eljárásokon 
és célokon alapuló javaslat erős hozzáadottértékkel rendelkezik. Megjegyzendő, hogy az 
irányelv által meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés korlátozott adminisztratív 
terhet fog jelenteni a társaságok számára.  Az irányelv hozzájárul a munkaerőpiacon belüli 
társadalmi igazságosság erősítéséhez csakúgy, mint a gazdasági növekedéshez azáltal, hogy 
az összes rendelkezésre álló erőforrást, készséget és erősséget teljes mértékben kiaknázza 
annak érdekében, hogy az EU valóban élvezhesse a benne rejlő humán potenciál lehetőségek 
előnyeit.
                                               

1 Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, 
Luxemburgban, Hollandiában, Lengyelországban, Spanyolországban, Svédországban és az 
Egyesült Királyságban a nemzeti vállalatirányítási kódexek – eltérő mértékben – bátorítják a 
nemi sokszínűséget a társaságok vezetőtestületeiben. 
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E javaslat továbbá megfelel az arányosság és a szubszidiaritás elveinek.

Az irányelv célja:
A javaslat egyértelmű célkitűzése, hogy az alulreprezentált nem aránya elérje a 40%-ot a 
vezetőtestületek nem-ügyvezető igazgatói körében minden nyilvánosan jegyzett társaságban, 
emellett megfelelő keretet kíván biztosítani a tagállamoknak és a társaságoknak a nemek 
közötti egyensúly elősegítését célzó hatékony eljárásokhoz valamennyi jegyzett társaság 
vezetőtestületében. Javítani fogja a vállalatirányítást azáltal, hogy nagyobb lehetőséget 
biztosít a nőknek vezető döntéshozó poziíciók betöltésére és a társaság gazdasági 
teljesítményének növelésére a képességeik segítségével.

Az irányelv hatálya:
A társelőadók megállapítják, hogy az irányelvjavaslat egy minden tagállamra vonatkozó, 
világos és közös stratégiát létrehozó ideiglenes intézkedést ajánl a következő közös cél elérése 
érdekében: a nem-ügyvezető igazgatók körében az alulreprezentált nem 40%-os aránya 
célkitűzésének elérése a jegyzett magánvállalatok esetében 2020-ig, az állami tulajdonú 
jegyzett társaságok esetében pedig 2018-ig.

Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy átültetésekor figyelembe vegyék a 
nemzeti sajátosságokat. A tagállamoknak ezért szorosan együtt kell működniük a 
társaságokkal és az érdekelt felekkel a 40%-os cél elérését lehetővé tevő megfelelő eljárások 
és mechanizmusok kidolgozása érdekében, ugyanakkor be kell tartaniuk az irányelvben 
meghatározott határidőt. 

Azok a tagállamok, ahol már hatékony rendszer működik, megtarthatják azt, feltéve, hogy 
ugyanolyan hatékony a vezetői testületekben az alulreprezentált nem 40%-os jelenléte 
célkitűzésének elérésében, mint a javasolt rendszer. A tagállamoknak emellett megfelelő és 
visszatartó hatású szankciókat kell életbe léptetniük az irányelvet be nem tartó társaságok 
számára. 

Ha a teljes egészében vagy részben állami tulajdonú vállalatok 2018-ra, a magántulajdonú 
jegyzett vállalatok pedig 2020-ra nem érik el a 40%-os célt, a tagállamok biztosítják, hogy 
teljesüljön a nemek közötti egyenlőség megerősítésére vonatkozó célkitűzés.

A közvállalkozásnak minősülő jegyzett társaságokra vonatkozó egyedi rendelkezések
Az igazságosság és az átláthatóság követelménye erősebben érvényesül a teljes egészében 
vagy részben állami tulajdonú, közvállalkozásnak minősülő társaságok és vállalkozások 
esetében a 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelv 2. cikkének b) pontja 
értelmében. Ez minden olyan vállalkozásra érvényes, amelyre a hatóságok, tulajdonosi joguk, 
pénzügyi részvételük vagy a vonatkozó szabályok révén, közvetlenül vagy közvetve, 
meghatározó befolyást gyakorolhatnak. E társaságok gazdasági és társadalmi felelősségére 
tekintettel alapvető fontosságú a fokozott átláthatóság és egyenlőség. Emellett tagadhatatlan, 
hogy a közszektor példaképként szolgál a társadalomban, ezért tükrözniük kell a 
teljesítményelvűséget és a társadalmi igazságosságot. A tagállamok meghatározó befolyást 
gyakorolnak e társaságok felett, és ezért több eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy gyorsabb 
változást érjenek el. Ebben az értelemben a nemek közötti egyenlőség és a nők nagyobb 
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részvétele a gazdasági döntéshozatalban az állami tulajdonú társaságok alapvető célja. A 
javasolt irányelv ennélfogva azt kívánja meg e társaságoktól, hogy a kiegyensúlyozott 
képviselet kötelezettségét a vezetőtestületekben hamarabb érjék el, mint a magánszektorban, 
nevezetesen 2018-ig.

A társelőadók javaslatainak fő pontjai: 

A hatály kiterjesztése:
A társelőadók hangsúlyozzák az irányelv hatályának kiterjesztése fontosságát hatékonysága és 
hatása eredményes növelése érdekében minden jegyzett társaságban.

– Méretüktől függetlenül, minden jegyzett társaságnak teljesítenie kell az irányelvben foglalt 
célkitűzéseket. E követelményt gazdasági és társadalmi felelősségük, valamint gazdasági 
jelentőségük is alátámasztja.

– Az egyik nem által dominált ágazatok bevonása: gazdasági jelentőségük, illetve gazdasági 
és társadalmi felelősségük miatt a valamennyi ágazatban működő jegyzett társaságoknak 
teljesíteniük kell az irányelvben foglalt célokat.

Kötelező eljárás:
A társelőadók kiemelik, hogy egyértelműen ki kell mondani, hogy az irányelv kötelező 
eszközöket ír elő a tagállamoknak és a társaságoknak a cél elérésére hatékony intézkedések 
elfogadásával.

Fokozott átláthatóság a vezetőtestületek nem-ügyvezető tagjainak jelölése/megválasztása 
során:
A társelőadók határozottan támogatják a fokozott átláthatóságot a vezetőtestületek tagjainak 
jelölési és választási eljárása során, mivel csak így lehet garantálni a sokszínűséget és a 
teljesítményen alapuló kiválasztást.

Kiegyensúlyozott képviselet: 
A nemek közötti egyensúly céljának elérése érdekében a társelőadók szerint a társaságoknak 
meg kell tenniük az alulreprezentált nem legalább 40%-os képviseletének eléréséhez 
szükséges intézkedéseket. Ahol a nem-ügyvezető igazgatói testület csak három tagból áll, és 
így egyik nem esetében sem lehetséges a 40%-os kvóta megvalósítása, egy tag elegendő a cél 
eléréséhez. 

Az előírások be nem tartásának elmulasztása:
A társelőadók úgy vélik, hogy az előírásokat nem teljesítő társaságoknak meg kell 
indokolniuk, hogy miért nem érték el a célokat vagy kötelezettségvállalásokat, és hogy milyen 
konkrét intézkedéseket hoznak a nemek közötti egyensúly javítására vonatkozó cél hatékony 
biztosítása érdekében.

Szankciók:
A társelőadók emellett kiemelik, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy hatékony, 
arányos és elrettentő erejű szankciók vonatkozzanak azon jegyzett társaságokra, amelyek nem 
hozzák létre vagy nem alkalmazzák a nem-ügyvezető igazgatók kinevezésére vagy 
megválasztására előírt eljárásokat, illetve nem tartják tiszteletben azokat. Javasolják, hogy a 
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lehetséges szankciók Bizottság által javasolt listájához adják hozzá a nyílt közbeszerzési 
eljárásokból való kizárást is.

A társelőadók kiemelik a hatékony nyomon követés és felülvizsgálat fontosságát. Ennek 
érdekében alapvető, hogy a tagállamok 2017-ig, majd ezt követően kétévente jelentést 
nyújtsanak be a Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról.

Az irányelv információinak és hatékonyságának fokozása:
A társelőadók meggyőződése, hogy tudatosságnövelő és kommunikációs kampányokat kell 
szervezni az irányelvnek a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatásáról az érdekelt felek 
és a polgárok megfelelő és hatékony tájékoztatása érdekében. E tájékoztató kampányok 
alapvető fontosságúak a tudatosság növeléséhez a nem jegyzett társaságok körében, illetve 
bátorításukhoz a nemek közötti egyensúly proaktív elérésére.


