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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy a vállalatok hatékony irányításának a belső piacon hozzá kell járulnia a 
fenntartható növekedéshez és a társadalmi felelősségvállaláshoz, valamint a 
versenyképesség és a hosszú távú befektetési stratégiák felé kell orientálódnia;

2. úgy véli, hogy amint az „Úton az egységes piaci intézkedéscsomag felé” című, 2010. 
október 27-i bizottsági közlemény1 is hangsúlyozza, elsődleges fontosságú, hogy az 
európai vállalkozások a munkavállalóik, a részvényeseik és általánosságban a társadalom 
iránt egyaránt a lehető legnagyobb felelősségtudatot tanúsítsák;

3. felhívja az üzleti közösséget, hogy tegyenek eleget közös felelősségüknek, és erősítsék 
meg az iránti kötelezettségüket, hogy a vállalati stratégiák szerves részeként elősegítik a 
fenntartható fogyasztást;

4. felhívja a vállalatokat és a részvényeseket, hogy a szakmai, társadalmi és kulturális háttér 
tekintetében bővítsék a vezető testületek sokszínűségét terjesszen az új ötletek 
gerjesztésének elősegítésére; hangsúlyozza, hogy a sokszínűség a vállalatok vezető 
beosztásai terén érték a képviseletibb jellegű döntéshozatal szempontjából;

5. hangsúlyozza, hogy fontos támogatni a részvényesek aktívabb részvételét a hosszú távú 
befektetési stratégiák előnyben részesítése céljából és a befektetők részéről a nem 
megfelelő, rövid távú gondolkodás elkerülése érdekében, amely az érintett vállalatok 
fennmaradását, és ezáltal a kisrészvényeseket, a munkavállalókat és a fogyasztókat 
veszélyezteti;

6. ajánlja, hogy a tagállamok kövessék nyomon, hogy a vállalatok biztosítják-e 
részvényeseik számára a megfelelő vállalatirányítási nyilatkozatokat a teljes körű 
átláthatóság biztosítása, valamint a részvényesek vállalatirányítási gyakorlatokkal 
kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében, elősegítve ezáltal a részvényesek és a 
polgárok túlzott kockázatvállalással és rövid távú szemlélettel szembeni védelmét;

7. úgy véli, hogy a vállalatok döntéshozatali folyamatában – például a munkavállalói 
részvénytulajdonosi rendszer révén – meg kell erősíteni a munkavállalók részvételét a 
vállalaton belüli motiváltság és összetartás javítása érdekében;

8. nyomatékosan emlékeztet arra, hogy a vállalati vezetési és javadalmazási politikáknak 
ésszerűeknek és felelősségteljeseknek kell lenniük, és meg kell felelniük az uniós 
rendelkezések értelmében a nők és férfiak közötti fizetési egyenlőség és egyenlő 
bánásmód elveinek; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a nők vezető 
testületekben való kiegyensúlyozottabb képviseletének biztosítását célzó intézkedésekre, 
annak érdekében, hogy 2020-ra mindkét nem legalább 40%-kal képviseltesse magát;

                                               
1 COM(2010)0608.
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9. javasolja, hogy a nők igazgatótanácsokban való kiegyensúlyozottabb képviseletét célzó, 
esetlegesen meghozandó intézkedések között szerepeljen az az előírás, hogy a 
jelölőbizottságoknak javaslatuk előterjesztésekor ki kelljen fejtenie, hogy milyen 
erőfeszítéseket tettek e cél elérése érdekében, továbbá szerepeljenek az állami és a magán 
igazgatótanácsokra vonatkozó szakmai összehasonlítási rendszerek, a jelölőbizottságok 
képzése, az alkalmas női jelöltek jegyzékének összeállítása, és az át nem látható 
kinevezések helyett a nyílt felvételi eljárások ösztönzése; 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;

10. hangsúlyozza, hogy a részvényesek szerepét meg kell erősíteni az igazgatók 
javadalmazási politikájának kidolgozása tekintetében;

11. üdvözli a Bizottságnak a részvényesek határokon átnyúló szavazásának támogatására 
irányuló erőfeszítéseit, amely szavazás a belső piacon belüli részvényesi együttműködés 
akadályainak elhárítására szolgáló eszköz lehet, amennyiben arra átlátható és biztonságos 
módon kerül sor;

12. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a vállalatok tegyék közzé 
javadalmazási politikájukat, a javadalmazásról való részvényesi szavazás eredményét, 
valamint hogy a javadalmazással foglalkozó független bizottságokat állítsanak fel;

13. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő a vállalatok éves beszámolóiban a részvényesek 
számára nyújtandó tájékoztatás jellegére vonatkozó uniós szintű iránymutatásra irányuló, 
arányos javaslatokat ; úgy véli, hogy ennek a tájékoztatásnak jó minőségűnek és 
informatívnak kell lennie;

14. felhívja a Bizottságot, hogy a helyes vállalatirányítási intézkedéseket igazítsa a kkv-k 
sajátosságaihoz és szükségleteihez, tekintettel azok erőforrásainak korlátozottságára, 
különösen az igazgatás és az emberi erőforrások területén.
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