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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a felelős vállalatirányítás uniós kereteiről szóló bizottsági zöld könyvet; véleménye 
szerint – tekintettel a létező nemzeti keretek és a tőzsdén jegyzett egyes vállalatok 
sokféleségére – arányos és rugalmas megközelítést kell alkalmazni a felelős 
vállalatirányítás vonatkozásában; felszólít a túlzott bürokratikus terhek elkerülésére, 
figyelembe véve az Agenda 2020-ban és a 2006/46/EK irányelv rendelkezéseiben kitűzött 
nagyratörő növekedési célokat;

2. úgy véli, hogy a vállalatoknak mechanizmusokat (képzés, tájékoztatás, rendszeres 
hírújságok stb.) kell bevezetniük a részvényesek tudatosságának, részvételének és 
felelősségvállalásának növelése érdekében, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét, feltéve, 
hogy mindez nem jelent aránytalan terheket számukra.

3. hangsúlyozza, hogy egy megfelelően irányított vállalat esetében elengedhetetlen feltétel, 
hogy elszámoltatható és átlátható legyen az alkalmazottai, részvényesei és adott esetben az 
egyéb érdekelt felek felé;

4. úgy véli, hogy a pénzügyi válság nyomán tanulságokat lehet levonni az üzleti világban 
létező legfőbb hiányosságokból;

5. mindazonáltal bizonyos fokú visszafogottságot javasol ezzel összefüggésben, és felszólít 
arra, hogy minden javaslatot igen kritikusan értékeljenek az elérni kívánt célkitűzésekre és 
az ilyen javaslatok költség–haszon arányára figyelemmel;

6. nem osztja azt a véleményt, hogy a minden helyzetre egyformán alkalmazott megközelítés 
megfelelő lenne, tekintettel az európai társaságok jelentős mértékű sokféleségére, 
különösen a tőzsdén jegyzett és a tőzsdén nem jegyzett társaságok közötti eltérésekre; hisz 
a „betart vagy indokol” megközelítésben, amelynek részét képezik a legjobb gyakorlatok 
kódexei, a célzottan elvi alapú szabályozás, és a nemzeti és uniós szintű fokozott 
felülvizsgálat, amely biztosítja, hogy a vállalatoktól érkező információk és magyarázatok 
megbízhatóak és kiváló minőségűek, és elősegítik a részvényesi vizsgálat javítását; úgy 
véli, hogy jogérvényesítő intézkedést kell hozni, ha a vállalatok nem adnak megfelelő 
magyarázatot az érvényes szabályozástól való eltérésre, és hogy közzé kell tenni, hogy 
nem szolgálnak magyarázattal; véleménye szerint a rendszerszintű vállalatok esetében 
olyan megerősített „betart vagy indokol” eljárásokat kell bevezetni, amelyek révén a 
megfelelő szabályozó hatóság képes megállapítani, hogy az indokolás egyértelmű-e, és 
tartalmazza-e azokat az információkat, amelyek alapján a részvényesek eldönthetik, hogy 
az indokolás kielégítő-e;

7. hangsúlyozza, hogy a zöld könyv csak a tőzsdén jegyzett vállalatokkal foglalkozik, de úgy 
véli, hogy a megfelelő irányítás a nem jegyzett vállalatok javát is szolgálhatja, és bátorítja 
a Bizottságot, hogy a vállalkozói szervezetekkel együttműködve dolgozzon ki az ilyen 
vállalatokra vonatkozó, nem kötelező erejű iránymutatást;

8. mindeközben megjegyzi, hogy a „betart vagy indokol” elv hatékonyabb végrehajtásának 
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együtt kell járnia a vállalatokról szóló ellenőrző jelentések közzététele révén megvalósuló 
kölcsönös nyomásgyakorlással;

9. úgy véli, hogy meg kell könnyíteni a részvényesek beazonosítását a vállalatok és a 
részvényesek közötti párbeszéd elősegítése és az „üres szavazatokkal” kapcsolatos 
visszaélések kockázatának csökkentése érdekében;

10. egyetért a Bizottsággal abban, hogy fokozni kell a részvényesek beazonosítását, és üdvözli 
az átláthatósági irányelvben ezzel kapcsolatban tett javaslatait; felszólítja a többi 
tagállamot, hogy a kibocsátók számára biztosítsák belföldi részvényeseik megismerésének 
jogát;

11. véleménye szerint a gyakorlati szabályzatok viselkedésbeli változásokat idézhetnek elő, és 
az általuk biztosított rugalmasság lehetővé teszi az innovációt, amely az egész EU-ban 
bevált gyakorlatokra tud építeni; úgy véli, hogy a bevált gyakorlatok megosztása javítaná 
a vállalatirányítást az EU-ban;

12. véleménye szerint a létező szabályzatokat meg kell erősíteni, és szükséges azok 
hatékonyabb nyomon követése, valamint a magyarázatok színvonalának emelése; 
hangsúlyozza, hogy a részvényeseknek (nemcsak a többségi, hanem a kisebbségi 
részvényeseknek is) hatékonyan be kell tölteniük szerepüket a vállalatok irányításában, 
hogy nagyobb mértékben hozzá kell járulniuk a felelős vállalatirányításhoz, továbbá hogy 
bátorítani kell őket a vállalat hosszú távú pénzügyi eredményeinek figyelembevételére; 
úgy véli, hogy a részvényeseknek biztosítani kell a jogot többek között a javadalmazási 
bizottság által meghatározott javadalmazási politika közgyűlésen történő elutasítására; 
úgy véli, hogy a részvényeseknek tájékoztatniuk kell a szabályozókat, ha egy vállalat 
elfogadhatatlan magyarázattal szolgál arra nézve, hogy miért tért el a szabályzattól;

13. felhívja a figyelmet, hogy nem történt előrelépés a vállalatok vezető testületeiben a nemek 
közötti egyensúly erősítése terén;  felhívja a Bizottságot, hogy írja elő a tőzsdén jegyzett 
társaságok számára, hogy éves beszámolójukban adjanak számot a sokszínűségre, többek 
között a nemekre vonatkozó politikájukról, a politika végrehajtása érdekében kitűzött 
céljaikról és az e célok elérése terén tett előrelépésekről; hangsúlyozza, hogy a vállalati 
vezetési és javadalmazási politikáknak meg kell felelniük a nők és férfiak közötti egyenlő 
bánásmódra vonatkozó, az uniós irányelvekben foglalt elvvel és azt elő kell mozdítaniuk;

14. elismeri, hogy a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek esetében szükség van az 
átláthatóságra, valamint hogy a kapcsolt féllel kötött jelentős ügyletekről tájékoztatni kell 
a tőzsdei bejegyzést végző hatóságot, és a tájékoztatáshoz egy független tanácsadó által írt 
levelet kell csatolni, amely megerősíti, hogy az ügylet tisztességes és ésszerű, vagy hogy 
az ügyletet részvényesi szavazásra kell bocsátani, amelyen a kapcsolt fél nem vehet részt; 
javasolja, hogy az EÉPH az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve adjon ki 
iránymutatásokat a megfelelő referenciaérték tekintetében;

15. hangsúlyozza, hogy egy megfelelően irányított vállalatnak a részvényesek és adott esetben 
a többi érdekelt fél felé átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie; újra megerősíti, 
hogy a vállalatigazgatóknak döntéshozatalkor tekintetbe kell venniük a fenntarthatóságot 
és a hosszú távú érdekeket a kockázatok minimalizálása érdekében;
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16. üdvözli, hogy Unió-szerte intézményi befektetői kódexeket dolgoznak ki az intézményi 
befektetők számára; véleménye szerint az intézményi befektetők európai kódexét a már 
létező modellek alapján és a nemzeti hatóságokkal együttműködve lehetne kidolgozni;

17. megállapítja, hogy a piacon nem léteznek hosszú távú célkitűzések, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül az összes vonatkozó jogszabályt annak értékelése 
céljából, hogy valamely követelmény nem erősítette-e véletlenül a rövid távú 
szemléletmódot; különösen üdvözli a Bizottság javaslatát az átláthatósági irányelvben 
előírt negyedéves jelentésekkel kapcsolatos követelmény megszüntetésére, mely alig 
növeli a részvényesek ismereteit, és pusztán rövid távú kereskedelmi lehetőségeket teremt;

18. hangsúlyozza, hogy a vállalati igazgatótanács tagjait tág feltételrendszer, többek között a 
megfelelő szakképzettséget és tapasztalat alapján kell kiválasztani;

19. hangsúlyozza, hogy döntő fontosságú annak biztosítása, hogy a nem ügyvezető igazgatók 
elegendő időt szánjanak az egyes vállalatok ellenőrzésére és felügyeletére, ezért a nem 
ügyvezető igazgatók által betölthető pozíciók számának meghatározásakor tekintetbe kell 
venni a vállalat méretét és összetettségét, az elnökséggel járó külön feladatokat, és ezért e 
pozíciók számár korlátozni kell; 

20. hangsúlyozza, hogy az ügyvezető igazgató és az elnök feladatköreit szét kell választani, és 
e két szerepet csak kivételes esetekben lehet összekapcsolni;

21. annak biztosítása érdekében, hogy a nem ügyvezető igazgatók megfelelően független 
rálátással rendelkezzenek, kötelező nyugalmi időszak bevezetését kéri azon ügyvezető 
igazgatók esetében, akik nem ügyvezető igazgatói posztot kívánnak betölteni ugyanannál 
a vállaltnál;

22. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a jegyzett vállalatok tegyék közzé 
javadalmazási politikájukat, az egyes igazgatók javadalmazását és a javadalmazásról való 
részvényesi szavazás eredményét, valamint támogatja a jegyzett vállalatok ügyvezető és 
nem ügyvezető igazgatói egyéni díjazásának kötelező nyilvánosságra hozatalát;

23. fenntartja, hogy miközben a kockázat gyakran szerves része az üzleti tevékenységnek, 
fontos, hogy az igazgatótanácsok egyértelműen meghatározzák vállalatuk kockázati 
politikáját, valamint biztosítsák a kockázatkezelési folyamatok megfelelő és független 
felügyeletét;

24. felhívja a figyelmet a munkavállalói részvénytulajdon számtalan előnyére, például a 
termelékenység növekedésére és a munkavállalók vállalatuk iránti elkötelezettségére, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve növelje és ösztönözze a 
munkavállalói részvénytulajdont;
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