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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza az átláthatóbb, stabil, megbízható, elszámoltatható és magasabb szintű 
irányítással rendelkező uniós vállalati szektor létrehozásának fontosságát; véleménye 
szerint a vállalati szektornak képesnek kell lennie arra, hogy működése során tekintettel 
legyen a szociális, etikai és környezeti megfontolásokra, felelősségteljes magatartást 
tanúsítva mind a munkavállalók, mind a részvényesek, mind általában véve a társadalom 
iránt, emellett gazdaságilag nagyobb fokú eredményességet elérve és tisztességes 
munkahelyeket teremtve;

2. álláspontja azonban az, hogy a felelősségteljes irányítás önmagában nem tudja 
megakadályozni a túlzott kockázatvállalást; felhívást intéz ezért a független ellenőrzés és 
az EU-ban létező eltérő vállalati kultúrákat tiszteletben tartó rugalmas szabályok 
érdekében;

3. úgy véli, hogy a pénzügyi válság nyomán tanulságokat lehet levonni az üzleti világban 
bekövetkezett legnagyobb csődökből;

4. hangsúlyozza, hogy a vállalatirányítás célja olyan szilárd vállalkozási környezet 
létrehozása és biztosítása, amelyben a munkáért érzett felelősség és a munka tisztelete 
egyensúlyban van a társaságok töretlen fejlődésével, ami több munkahelyet teremt, 
valamint gazdasági és társadalmi stabilitást eredményez;

5. rámutat, hogy a vállalatirányítás elő tudja segíteni a különböző érdekeltekkel, többek 
között a vállalat sikerességéhez és teljesítményéhez hozzájáruló és az utóbbiaktól függő 
munkavállalókkal fenntartott kapcsolatait; emlékeztet ezért a rendszeres párbeszéd és a 
munkavállalók vállalati ügyekbe való bevonásának fontosságára, amelyek formája a 
vállalatirányítás szintjén a közös döntéshozatal is lehet – az Európai Munkaügyi 
Kapcsolatok Szótára1 értelmében –, és kifejezi csalódását amiatt, hogy ezt az aspektust a 
zöld könyv elhanyagolja;

6. úgy véli, hogy át kell venni a vállalatirányítás fogalmának az OECD 2004. évi 
alapelveiben szereplő meghatározását, amely a cég vezetősége, igazgatósága, részvényesei 
és egyéb érdekeltek között fennálló teljes kapcsolatrendszerre vonatkozik;

7. hangsúlyozza, hogy a vállalatirányítás hathatós szabályozásának olyan elveken kellene 
alapulnia, mint az egyértelműség, a harmonizáció, az átláthatóság, az érvényre juttatás és 
a szankciók, az igazgatótanács hatékony működése, a részvényesek megfelelő bevonása, 
valamint a vállalatirányítási kódexek hatékony nyomon követése és érvényre juttatása;

8. hangsúlyozza, hogy kötelező erejű európai vállalatirányítási szabályok előírása helyett a 
meglévő irányítási szabályok és ajánlások megfelelőbb működését és azok betartását kell 
elérni;

                                               
1 Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound).
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9. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő a vállalatirányítással és a költség-haszon 
elemzéssel kapcsolatosan vizsgált minden olyan jogalkotási javaslatot, amelyek a 
társaságok versenyképessége megőrzésének szükségességére összpontosítanak;

10. támogatja a tőzsdén jegyzett kis- és közepes méretű társaságok tekintetében a differenciált 
és arányos rendszer alkalmazását;

11. nem osztja azt a véleményt, hogy a minden helyzetre egyformán érvényes megközelítés 
segítséget jelentene, tekintettel az európai társaságok jelentős mértékű sokféleségére, 
különösen a tőzsdén jegyzett és a tőzsdén nem jegyzett társaságok közötti eltérésekre;

12. meggyőződése, hogy az önkéntes magatartási kódexek képezik a helyes vállalatirányítás 
elérésének leghatékonyabb módját;

13. úgy véli, hogy a vállalatirányítással kapcsolatos kezdeményezéseknek együtt kell járniuk a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó, szintén a Bizottság által javasolt 
kezdeményezésekkel. azon a véleményen van, hogy a vállalati társadalmi felelősség –
különösen a mai társadalmi és gazdasági körülmények között – a vállalatirányítással 
együttesen elősegítheti a társaságok és azon szociális környezet közötti szorosabb 
kapcsolatok kiépítését, amelyben növekednek és működnek; 

14. úgy véli, hogy elő kell mozdítani és erősíteni kell a munkavállalók tájékoztatását, a velük 
való konzultációt és részvételüket a döntéshozatalban – összhangban az európai és 
nemzeti jogszabályokkal –, külön figyelmet fordítva a kkv-kra; véleménye szerint a 
magasabb fokú részvétel motiváló tényező lehet a munkavállalók számára, és amennyiben 
nagyobb rálátásuk lesz a belső vállalati eljárásokra, az hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
munkavállalók képviselői révén jelentős mértékben növekedjék a felügyelőbizottságok 
sokszínűsége és munkájuk minősége, ami erősítené a vállalati stratégiák hosszú távú 
fenntarthatóságát;

15. felszólít a sokszínűség növelésére, beleértve a nemi szempontú sokszínűséget és az 
egyének képességeinek, szaktudásának és tapasztalatának egymást kiegészítő jellegét is a 
vállalati vezető és felügyeleti szervekben és testületekben, ekképpen hasznosítva az eltérő 
nézeteket, vitákat és kihívásokat, tehetségeket és vezetői stílusokat a legfelső 
vállalatvezetői szinteken;

16. hangsúlyozza a nők nagyobb fokú jelenlétének fontosságát a vállalati vezető testületekben 
és más magas vezetői posztokon, a Bizottság által kiadott „Nők Chartájának” 
megfelelően; megállapítja, hogy a tagállamok és a vállalatok különböző intézkedéseket 
hoztak – például női kvótákat állapítottak meg – annak érdekében, hogy a vállalati 
testületekben növekedjék a nők aránya; ezzel együtt hangsúlyozza, hogy a meglevő 
gyakorlatok mellett is szükség van olyan, a sokszínűséget szolgáló intézkedésekre, 
amelyek hozzájárulnak a munka és a magánélet egyensúlyához, illetve vállalaton belüli 
karriersegítő szolgáltatást kell biztosítani; ösztönzi a vállalatokat, hogy írják alá a 
Bizottság által 2011. március 1-jén kibocsátott „Szándéknyilatkozat a nők 
vezetőtestületbeni arányának növelésére” című dokumentumot, és teljesítsék annak 
célkitűzéseit;

17. véleménye szerint nagyobb átláthatóságra van szükség a magas szintű vezetői posztok 
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betöltését illetően, és rámutat, hogy az igazgatótanács tagjainak szakmai profilja, eltérő 
vezetői tapasztalatai, nemzetközi, nemzeti vagy regionális szakmai háttere hozzájárulhat 
az igazgatótanács hatékony funkcionalitásához;

18. úgy véli, hogy a vezető testületek és felügyelőbizottságok tagjainak saját felelőssége a 
feladatuk ellátásához szükséges képzési és továbbképzési programokat elvégzése, szükség 
szerint megfelelő vállalati támogatás mellett;

19. úgy véli, hogy fontos annak biztosítása, hogy valamennyi részvényessel szemben egyenlő 
és tisztességes bánásmódot alkalmazzanak, mivel a kisebbségi részvényesek védelme 
Európában igen bonyolult, a kisebbségi részvényesek pedig nehéznek találják érdekeik 
képviseletét az erőfölényben lévő részvényesekkel rendelkező társaságokban;

20. felhív az egyén és a vállalat hosszú távú működésén alapuló, hosszú távon fenntartható 
javadalmazási rendszerek kialakítására; úgy véli, hogy minimalizálni kell és lehetőség 
szerint fokozatosan meg kell szüntetni a részvényopcióknak a javadalmazási rendszerekbe 
történő beépítését; egyszersmind támogatja az önkéntes munkavállalói 
részvénytulajdonlási rendszerek elterjedését, amelyeket alaposan meg kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy a diverzifikáció hiánya a munkavállalók számára ne jelentsen kockázatot, 
valamint hogy a vállalat valamennyi munkavállalója számára nyitottak legyenek; 
véleménye szerint a munkavállalói részvénytulajdonlás révén a munkavállalóknak is 
részesülniük kell a haszonból, ám ez semmilyen körülmények között nem léphet a bérek 
és fizetések helyébe, illetve nem szoríthatja háttérbe a kollektív bértárgyalásokat;

21. támogatja a hosszú távú fenntarthatóság elemeinek a vezetők javadalmazásának változó 
összetevői közé történő bevezetését, például azt, hogy a változó összetevő egy bizonyos 
hányada kötődjön a vállalatok szociális felelősségével – a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal, a munkavállalók munkahelyi elégedettségével, stb. 
– kapcsolatos célok eléréséhez;

22. támogatja, hogy teljes körű és kötelező érvényű legyen:

 a vezetői javadalmazási politikák és rendszerek, valamint a társaságok kockázati 
profiljának éves gyakoriságú nyilvánosságra hozatala;

 a tőzsdén jegyzett társaságok igazgatótanácsainak és irányító bizottságainak legalább 
háromévente ismétlődő külső értékelése, összekapcsolva a társaság vezető testülete 
által a bizottsági ajánlásokkal1 összhangban elvégzett (éves) értékeléssel;

 a vezető testület valamennyi tagjának nyilatkozata üzleti tevékenységeiről, ideértve a 
más testületekben betöltött valamennyi pozíciót is;

 a bérezés nemek szerinti összevetésének nyilvánosságra hozatala;
23. úgy véli, hogy lépéseket kell tenni a vállalatirányítással és a nem pénzügyi jellegű 

tájékoztatási rendszerrel kapcsolatos átláthatóság javítására; úgy véli, hogy ezeknek a 
társaság méretéhez képest arányosnak kell lenniük, és nem képezhetnek további 

                                               
1 A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság 
(felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i 2005/162/EK bizottsági ajánlás 
(HL L 52., 2005.2.25., 51. o.).
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adminisztratív akadályokat az EU fő foglalkoztatási forrásainak minősülő kkv-k számára;

24. véleménye szerint azoktól a vállalatoktól, amelyek nem teljesítik a vállalatirányítási 
kódexek előírásait, „tartsd be vagy magyarázd meg” alapon meg kell követelni vonatkozó 
döntéseik részletes indokolását, valamint azt, hogy ismertessék az általuk elfogadott 
alternatív megoldásokat; úgy vélekedik, hogy a „tartsd be vagy magyarázd meg” 
megközelítésnek igen nagy hasznára válna egy olyan monitoringrendszer, amely 
elsőbbséget ad az átláthatóság és a magas minőségű, megbízható információ 
szempontjainak.
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