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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja, hogy az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban előmozdítsa a 
nemek közötti egyenlőséget a gazdasági döntéshozatalban, különösen a tőzsdén jegyzett 
társaságok esetében, továbbá hogy a társasági vezetőtestületek kiegyensúlyozottabb nemi 
összetétele érdekében kihasználja Európa meglévő tehetségtartalékát, és ezáltal hozzájáruljon 
a belső piac megfelelő működéséhez, valamint az Unió Európa 2020 stratégiájának 
célkitűzéseihez és e stratégia azon céljához, hogy 2020-ig 75%-ra növeljék a nők 
foglalkoztatási arányát.

Az előadó támogatja a javaslat célkitűzéseit. Különösen üdvözli, hogy az irányelv jogi 
eszközét választották arra, hogy harmonizált uniós jogi rendszert alakítsanak ki és a fokozott 
jogbiztonságot teremtsenek, valamint csökkentsék a nemek közötti egyenlőség elvének az 
igazgatótanácsokon belüli eltérő alkalmazásából és végrehajtásából eredő adminisztratív 
terheket.
A nők és férfiak közötti egyenlőség a Szerződésekben (az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdése és 
az EUMSZ 8. és 157. cikke), valamint az Alapjogi Chartában (23. cikk) foglaltak szerint az 
Unió egyik fő célkitűzése. Az uniós intézmények különböző erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy a gazdasági döntéshozatalban előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget. A 
Bizottság 2010-ben A nők chartájának (COM(2010)0078), valamint a 2010–2015 közötti 
időszakra szóló, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2010. évi stratégiájának 
(COM(2010)0491) egyik prioritásaként jelölte meg a döntéshozatali egyenlőséget. A 
Bizottság alelnöke, Viviane Reding 2011 márciusában elindította a „Szándéknyilatkozat a nők 
vezetőtestületbeni arányának növelésére” elnevezésű kezdeményezést, amelyben felkérte a 
nyilvánosan jegyzett társaságokat, hogy önkéntes alapon vállaljanak kötelezettséget arra, 
hogy 2020-ig 40%-ra növelik a nők arányát vezetőtestületeikben. A szándéknyilatkozat 
aláírására egy év állt rendelkezésre, ám mindössze 24 társaság élt a lehetőséggel.
Ezen erőfeszítések ellenére a vállalati vezetésben továbbra is megfigyelhető a nemek közötti 
tartós egyensúlytalanság. A Bizottság adatai szerint jelenleg a tőzsdén jegyzett legnagyobb 
társaságok vezetőtestületi helyeinek 15,8%-át töltik be nők. A helyzet orvoslása lassú 
ütemben halad: a növekedés éves szinten mindössze 0,6%. A különböző tagállamok eltérő
eredményeket mutatnak.

A Bizottság javaslatát a gazdasági vonatkozású pozíciót betöltő valamennyi biztos – így 
Antonio Tajani alelnök (ipar- és vállalkozáspolitika), Joaquín Almunia alelnök 
(versenypolitika), Olli Rehn alelnök (gazdasági ügyek és monetáris politika), Michel Barnier 
biztos (belső piac és szolgáltatások) és Andor László biztos (foglalkoztatás és szociális 
ügyek), valamint Viviane Reding alelnök is – támogatja. 
Az előadó a bizottság számára kulcsfontosságú több olyan területet is megjelölt, amelyekre 
ezért fokozott figyelmet fordított munkája során: ezek különösen a belső piac működése, 
jogbiztonság a vállalkozások számára, valamint a fogyasztói preferenciák leképeződése a 
vállalkozások döntéshozatalában. Az előadó kellő figyelmet fordított az Unió bizonytalan 
gazdasági helyzetére, valamit arra, hogy e javaslat milyen formában járulhatna kedvezően 
hozzá a pénzügyi stabilitás eléréséhez és a hosszú távú gazdasági növekedéshez.
Az Európai Bizottság adatai szerint a nők határozzák meg a fogyasztói kiadásokkal 
kapcsolatos valamennyi döntés mintegy 70%-át. Ezért a vezetői állásokban a nők arányának 
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növelése jobb betekintést engedne a gazdasági viselkedésbe és a fogyasztói döntésekbe. A 
fokozottan a fogyasztók igényeihez és preferenciáihoz igazodó termékek és szolgáltatások 
javíthatják az értékesítési adatokat.
További kulcsfontosságú tényező a jogbiztonság garantálása az egynél több tagállamban 
működő társaságok számára. Jelenleg Unió-szerte eltérő szabályok vonatkoznak a nemek 
közötti egyenlőség társasági vezetőtestületekben történő előmozdítására. E sokféleség 
kedvezőtlenül hathat az egységes piac működésére. A határokon átnyúló tevékenységet 
folytató társaságoknak egységes és megbízható jogi keretre van szükségük annak érdekében, 
hogy részesülhessenek az egységes piachoz való hozzáférés minden előnyéből, és megfelelő
gazdasági eredményeket érjenek el. 

A jelenlegi gazdasági környezet tekintetében, amint arra számos kvalitatív tanulmány is 
rámutat, pozitív kapcsolat áll fenn a felsővezetés nemi sokszínűsége és a társaság pénzügyi 
teljesítménye és nyereségessége között. Ezért elmondható, hogy a női részvétel növelése az 
Unióban működő nyilvánosan jegyzett társaságok vezetőtestületeiben nem csupán a nemek 
közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elvének érvényesülését segíti elő, hanem 
az érintett társaságok szervezeti és pénzügyi teljesítményére is kedvező hatást gyakorolhat.

Az elöregedő uniós társadalom összefüggésében az előadó úgy véli, hogy gazdaságunk 
fejlődését és pénzügyi struktúráink helyreállítását lelassíthatja, a rendelkezésre álló 
humántőke kiaknázását pedig hátráltathatja, ha nem élünk azzal a lehetőséggel, amelyet az 
európai népesség fele a társasági vezetőtestületekben betöltött pozíciók szempontjából 
magában hordoz. 
Módosításaiban az előadó emellett felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék társaságaikat 
arra, hogy tegyenek előrelépéseket a társasági vezetőtestületeikben a nemek közötti 
egyenlőség tiszteletben tartása, a nők üzleti hálózatokhoz való hozzáférésének elősegítése, 
valamint HR-politikájuknak a női tehetség-utánpótlási csatornák támogatását szem előtt tartó 
alakítása terén, illetve számoljanak be ezekről az előrelépésekről.

A javasolt módosítások kiegyensúlyozottak, és a fenti szempontok kiemelésével megerősítik 
az eredeti szöveget. A módosítások beillesztése növeli a javaslat által kínált jogbiztonságot és 
megerősíti a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú elveit, ezáltal biztosítva az Alapjogi 
Charta 23. cikkével, valamint az EUMSZ 8. és 157. cikkével való összhangot.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nők határozzák meg a fogyasztói 
kiadásokkal kapcsolatos valamennyi 
döntés mintegy 70%-át, ezért a vezetői
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állásokban a nők arányának növelése 
jobb betekintést engedne a gazdasági 
viselkedésbe és a fogyasztói döntésekbe. A 
fokozottan a fogyasztók igényeihez és 
preferenciáihoz igazodó termékek és 
szolgáltatások javíthatják az értékesítési 
adatokat.

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 
teljesítménye és nyereségessége között. A 
női részvétel növelése az Európai Unióban 
jelenlevő nyilvánosan jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben ezért pozitív hatással 
járhat az érintett társaságok 
teljesítményére.

(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 felső vezetés nemi
sokszínűsége és a társaság pénzügyi 
teljesítménye és nyereségessége között. A 
női részvétel növelése az Európai Unióban 
jelen levő nyilvánosan jegyzett társaságok 
vezetőtestületeiben ezért pozitív hatással 
járhat az érintett társaságok szervezeti és 
pénzügyi teljesítményére.

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamoknak intézkedéseket kell 
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hozniuk a bevált gyakorlatok cseréjének 
ösztönzésére, és népszerűsíteniük kell az 
olyan társaságok által elért eredményeket, 
amelyek vezetőtestületeinek összetételét a 
nemek közötti egyensúly jellemzi.

Or. en

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A nemek közötti egyenlőség 
vezetőtestületekben történő
előmozdítására irányuló különböző típusú 
tagállami szabályok eltérő helyzeteket 
eredményezhetnek, és gátolhatják a 
társasági tőke és a szolgáltatások szabad 
mozgását, valamint egyenlőtlen 
következményeket gyakorolnak az 
egységes piac működésére. Az egynél több 
tagállamban működő vállalkozásoknak 
egységes és megbízható jogi keretre van 
szükségük annak érdekében, hogy 
részesülhessenek az egységes piachoz való 
hozzáférés minden előnyéből, és hatékony 
gazdasági eredményeket érjenek el.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az elöregedő társadalom és a 
szakképzettség hiányának 
összefüggésében lelassíthatja 
gazdaságunk fejlődési kilátásait és 
pénzügyi struktúráink helyreállítását az, 
ha nem élünk azzal a lehetőséggel, 
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amelyet az európai népesség fele a 
társasági vezetőtestületekben betöltött 
pozíciók szempontjából magában hordoz. 
Ha a tehetségtartalék felének esetében 
még csak fel sem merül a vezető pozíciók 
lehetősége, az a kinevezési eljárást és 
annak minőségét is megkérdőjelezi, ami 
növelné az üzleti hatalmi struktúrákkal 
szembeni bizalmatlanságot, és a 
rendelkezésre álló humántőke hatékony 
hasznosításának csökkenéséhez vezethet. 
Az, hogy a megfelelő jelöltek között 
rendszeresen szerepelnek mindkét nem 
képviselői, biztosítja, hogy a 
vezetőtestületek új tagjait a legkiválóbb –
férfi és női – jelöltek közül válasszák ki, a 
vállalati döntéshozatal pedig megfelelően 
tükrözze magát a társadalmat.

Or. en

Módosítás 6
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

Nem indokolt mentességet biztosítani azon társaságok számára, amelyekben az 
alulreprezentált nem tagjai a munkaerő kevesebb, mint 10%-át teszik ki, mivel ez a kialakult 
helyzet fenntartására ösztönöz.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Tagságától vagy szervezeti 
felépítésétől függetlenül az 
igazgatótanácsnak meg kell őriznie 
testületi jellegét, ellátva valamennyi 
részvényes kollektív képviseletét. Az 
igazgatótanács köteles mindenkor a 
társaság érdekében eljárni. Figyelmet kell 
fordítani különösen a testület nemi 
egyensúlyára és mindkét nem egyenlő
képviseletének biztosítására annak 
érdekében, hogy az hatékonyan tükrözze a 
részvényesek érdekeit és a tágabb 
fogyasztói bázis összetételét.

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak megfelelő
ösztönzőket kell kialakítaniuk annak 
érdekében, hogy a társaságokat haladás 
elérésére, illetve az arról történő
jelentéstételre ösztönözzék a következő
területeken: a nemek közötti egyenlőség 
tiszteletben tartásának biztosítása 
társasági vezetőtestületeikben; a 
részvényesek azon lehetőségeinek javítása, 
hogy jól képzett női jelölteket találjanak, 
valamint ösztönözzék az információk és a 
bevált gyakorlatok cseréjét; a 
vállalkozásfejlesztés érdekében a nők 
fontos üzleti hálózatokhoz való 
hozzáférésének elősegítése; személyzeti 
politikájuk oly módon történő kialakítása, 
hogy támogassák a női tehetség-
utánpótlási csatornákat, valamint 
biztosítsák a nemek közötti egyenlőtlen 
bánásmód elkerülését;
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Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikk (1) bekezdése szerinti nemzeti 
intézkedésekkel ellentétes nem-ügyvezető
igazgatói kinevezések vagy választások 
bírói testület általi semmisnek nyilvánítása 
vagy érvénytelenítése.

b) a 4. cikk (1) bekezdése szerinti nemzeti 
intézkedésekkel ellentétes nem-ügyvezető
igazgatói kinevezések vagy választások 
bírói testület általi semmisnek nyilvánítása 
vagy érvénytelenítése. A nem-ügyvezető
igazgatói kinevezések vagy választások 
semmisnek nyilvánítása vagy 
érvénytelenítése nem érinti a testület által 
hozott határozatok érvényességét.

Or. en


