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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. rámutat annak jelentőségére, hogy a vállalati szférát átláthatóbbá, stabilabbá és 
megbízhatóbbá kell tenni, hogy az működése során képes legyen figyelmet fordítani a 
társadalmi és etikai megfontolásokra;

2. rámutat, hogy a vállalatirányításnak többek között elő kellene mozdítania a vállalat 
sikerességéhez és teljesítményéhez hozzájáruló és az utóbbiaktól függő munkavállalókkal 
fenntartott kapcsolatait, és csalódottságának ad hangot amiatt, hogy ez a kérdéskör teljes 
egészében kimaradt a zöld könyvből;

3. úgy véli, hogy elő kell mozdítani és erősíteni kell a munkavállalók részvételét a 
döntéshozatali folyamatokban és a vállalatvezetésben való részvételük formáit;

4. támogatja a vállalatirányítással kapcsolatos, a tőzsdén jegyzett és nem jegyzett társaságok 
tekintetében kötelező érvényű intézkedéseket;

5. felszólít a nemek közötti nagyobb egyensúlyra a vállalatok vezető testületeiben;

6. úgy véli, hogy minimalizálni kell és lehetőség szerint fokozatosan meg kell szüntetni a 
részvényopcióknak a javadalmazási rendszerekbe történő beépítését, és helyette hosszú 
távú, fenntartható javadalmazási politikákat kell bevezetni; támogatja azonban az 
önkéntes munkavállalói részvénytulajdonlási rendszereket;

7. 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 legalább háromévente ismétlődő külső értékelése, 
összekapcsolva a társaság vezető testülete által a bizottsági ajánlásokkal1 összhangban 
elvégzett értékeléssel;

 a vezető testület valamennyi tagjának nyilatkozata üzleti tevékenységeiről, ideértve az 
egyéb vezető testületekben betöltött funkciókat is;

8. úgy véli, hogy a vállalatirányítási kódextől szándékosan eltérő vállalatok részére elő 
kellene írni, hogy szolgáljanak részletes indokolással az eltérést illetően, és fejtsék ki az 
alkalmazott alternatív megoldásokat.

                                               
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., 51–63. o.).


