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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság zöld könyvét, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált keretet 
hatékony végrehajtási eszközökkel és konkrét intézkedésekkel, valamint megerősített 
nemzeti és uniós szintű felügyelettel kell alátámasztani annak elkerülése érdekében, hogy 
azt az igazgatótanácsok csak formálisan fogadják el; úgy véli, hogy a felülvizsgált 
keretnek azt sem szabad figyelmen kívül hagynia, hogy a tagállamok társasági joga 
különböző hagyományokban és igazságügyi elvekben gyökerezik, valamint hogy ezeket a 
különbségeket tiszteletben kell tartani az uniós vállalatirányítási minimummodell 
kialakítása során, amely többek között hosszabb távú perspektívát tesz lehetővé az 
alkalmazottaknak a vállalatok igazgatótanácsaiban történő részvételre;

2. úgy véli, hogy a végrehajtási intézkedések között a következőknek kell szerepelniük:

 intézkedések az igazgatótanács egyes tagjai és a vállalatok felelősségének 
növelésére, többek között esetleges nemzeti szankciórendszerek kialakítása oly 
módon, amely megfelel a különböző igazságügyi hagyományoknak,

 a vállalatok igazgatótanácsi elnökeinek éves konferenciája, beleértve a jó 
irányításért járó díj kiosztását is,

 előírás arra vonatkozóan, hogy az igazgatótanács tagjainak meg kell felelniük a 
hivatalos alkalmassági követelményeknek, valamint megfelelő ismeretekkel kell 
rendelkezniük, illetve hogy az igazgatótanácsban megüresedett álláshelyeket közzé 
kell tenni,

 rendelkezések a szürkegazdaságba tartozó tevékenységek, az összeférhetetlenségek, 
valamint az anya- és leányvállalatok közötti kereskedelmi ügyletek közzétételéről,

 éves bizottsági jelentés közzététele azon vállalatok nyilvános pellengérre állítása 
céljából, amelyek nem tartották tiszteletben a vállalatirányítási rendszert;

3. miközben üdvözli a „tartsd be, vagy indokold meg” elvvel kapcsolatos önkéntes ágazati 
megállapodásokat, valamint ösztönzi további ilyen megállapodások uniós szintű 
alkalmazását, felismeri, hogy a pénzügyi válság kérdéseket vetett fel ezek 
hatékonyságával kapcsolatban; úgy véli, hogy a Bizottságnak felmérést kellene készítenie 
a „tartsd be, vagy indokold meg” záradékok alkalmazásáról, valamint arról, hogy milyen 
mértékben kellene az uniós keretekbe ilyen vagy ehhez hasonló záradékokat akár 
önkéntes, akár kötelező alapon bevezetni;

4. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vállalatirányítási intézkedések 
megállapítása során vegyék figyelembe az uniós vállalatok méretét és árbevételét is annak 
érdekében, hogy ne akadályozzák a kkv-k hatékony irányítását;

5. hangsúlyozza, hogy az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács elnökének feladatköreit 
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mindenképpen jól körül kell határolni és el kell különíteni, legalább az 50 főnél több 
alkalmazottal és 1 millió EUR feletti árbevétellel rendelkező vállalkozások esetében;

6. támogatja a sokszínűségi politika közzétételére vonatkozó előírást, és konkrét
intézkedéseket követel a nők arányának növelésére az igazgatótanácsokban, lehetőleg 
„puha” jogi eszközök segítségével; hangsúlyozza továbbá, hogy megfelelő intézkedések, 
például gyermekgondozási lehetőségek szükségesek ahhoz, hogy a nemi sokszínűség 
megvalósulhasson;

7. miközben elismeri, hogy a vállalatok igazgatótanácsi tagjainak kinevezése az éves 
részvényesi közgyűlés hatáskörébe tartozik, úgy véli, hogy az igazgatótanács tagjai által 
egy időben különböző vállalatokban elfoglalt igazgatótanácsi helyek számát korlátozni 
kell, valamint hogy fokozatosan meg kell szüntetni az ügyvezetői hatáskörrel nem 
rendelkező vállalati felsővezetők („grey directors”) részvételét;

8. támogatja, hogy az igazgatótanácsok teljesítményéről újraválasztásuk előtt értékelő 
jelentés készüljön, és azt bocsássák a részvényesek rendelkezésére;

9. úgy véli, hogy a kockázatkezelést a vállalatirányítás központi témájává kell tenni, és az 
igazgató és az igazgatótanács legfontosabb feladatai közé kell sorolni; meggyőződése, 
hogy a kockázatkezelésnek ki kell terjednie a nem pénzügyi kockázatokra is, például a 
környezeti károk és az emberi jogok megsértése terén;

10. meggyőződése, hogy az igazgatótanácsoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a vállalatirányításban a rövid távú szemlélet terjedése ellen 
hassanak, különös tekintettel a vagyonkezelési szerződések kialakítására;

11. határozottan támogatja egy olyan uniós szintű mechanizmus kialakítását, amelynek 
segítségével a kibocsátók azonosítani tudják részvényeseiket a vállalatirányítási 
kérdésekkel kapcsolatban folytatott párbeszéd elősegítése és az üres szavazatokból adódó 
lehetséges visszaélések kizárása érdekében; meggyőződése, hogy a részvényeseknek 
lehetővé kell tenni, hogy központi szerepet játszhassanak a vállalatok irányításában és 
aktívabban hozzájárulhassanak a felelősségteljes vállalatirányításhoz;

12. támogatja a kisebbségi részvényesek nagyobb védelmére irányuló intézkedések 
kidolgozását, melyek a visszaélések megelőzését és a részvényesek a vállalatuk hosszú 
távú pénzügyi eredményeinek előtérbe helyezésére való ösztönzését célzó rendelkezéseket 
is tartalmaznának.
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