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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 
végrehajtási eszközökkel és intézkedésekkel kell alátámasztani annak elkerülése 
érdekében, hogy azt az igazgatótanácsok csak formálisan fogadják el;

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

 a nemzeti kereskedelmi hatóságok által hozott intézkedések az igazgatótanács 
egyes tagjai és a vállalatok felelősségének növelésére, beleértve egy esetleges 
szankciórendszert is,

 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 és 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. hangsúlyozza, hogy az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács elnökének feladatköreit 
mindenképpen el kell különíteni és jól körül kell határolni;

4. támogatja a sokszínűségi politika közzétételére vonatkozó előírást, valamint annak 
bevezetését, hogy a nemek közötti arány legalább egy a háromhoz legyen;

5. úgy véli, meg kell szabni, hogy az igazgatótanács tagjai egy időben legfeljebb két 
igazgatótanácsi helyet foglalhassanak el, valamint hogy fokozatosan meg kell benne 
szüntetni az ügyvezetői hatáskörrel nem rendelkező vállalati felsővezetők („grey 
directors”) részvételét;

6. támogatja, hogy újraválasztása előtt készítsenek külső értékelő jelentést az 
igazgatótanácsról, és azt bocsássák a részvényesek rendelkezésére; úgy véli, hogy szükség 
van éves belső önértékelésekre is;

7. úgy véli, hogy a kockázatkezelést a vállalatirányítás központi témájává kell tenni, és az 
igazgató legfontosabb feladatai közé kell sorolni;
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8. határozottan támogatja egy olyan uniós szintű mechanizmus kialakítását, amelynek 
segítségével a kibocsátók azonosítani tudják részvényeseiket a vállalatirányítási 
kérdésekkel kapcsolatban folytatott párbeszéd elősegítése érdekében;

9. támogatja a kisebbségi részvényesek nagyobb védelmére irányuló intézkedések 
kidolgozását, melyek a visszaélések megelőzését célzó rendelkezéseket is tartalmaznának.


