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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vállalatirányítással kapcsolatos kötelességteljesítési kérdésekről
(2009/2177(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2004/913/EK és a 2005/162/EK ajánlás jegyzett társaságok igazgatóinak 
javadalmazási rendszere tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2009. április 30-i 
bizottsági ajánlásra1,

– tekintettel a Bizottság pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról szóló, 
2009. április 30-i ajánlására2,

– tekintettel a két fent említett ajánlást kísérő, szintén 2009. április 30-án közzétett 
bizottsági közleményre (COM/2009/0211),

– a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-
értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák 
felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2009)0362),tekintettel az egyes részvényesi 
jogoknak a tőzsdén jegyzett társaságokban való gyakorlásáról szóló, 2007. július 11-i 
2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 
könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 
17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

A mivel — függetlenül a társaság típusától, vagy attól, hogy a társaság milyen ágazatban 
tevékenykedik — számos olyan, vállalatirányítási kérdés létezik, amely az üzletvitel 
kötelességteljesítése általános összefüggésében jelentőséggel bír, például a gondoskodási 
kötelezettség, az átláthatóság, a kockázatkezelés, a vezető tisztségviselők és a felügyelő 
bizottság gyakorlata, vagy a részvényesi jogok gyakorlása; mivel a közelmúltban 
bekövetkezett gazdasági válság megmutatta, hogy e kérdéseket folyamatosan elemezni 
kell annak érdekében, hogy a vállalatok olyan megoldásokat találhassanak, amelyek 
segítségével helyt tudnak állni az aktuális kihívásokkal szemben,

B. mivel a válság feltárta a kockázatkezelési és a javadalmazási politika szoros kapcsolatát, 
valamint megmutatta az utóbbi jelentőségét a társaságok megfelelő működését 

                                               
1 HL L 120., 2009.5.15., 28. o.
2 HL L 120., 2009.5.15., 22. o.
3 HL L 184., 2007.7.14., 17. o.
4 HL L 157., 2006.6.9., 87. o.



PE439.404v01-00 4/6 PR\807434HU.doc

HU

meghatározó mechanizmusok tekintetében; éppen ezért megfelelő figyelmet kell fordítani 
a kockázatkezelésre a javadalmazási politika olyan módon történő kialakítása során, 
amely nem ássa alá az ösztönző rendszert, hanem biztosítja, hogy az erős ösztönzők 
mellett hasonlóan erős kockázatkezelési rendszerekről is gondoskodjanak,

C mivel a társaságok minden ágazatban számos közös kockázati osztállyal rendelkeznek, 
noha vannak bizonyos, ágazat specifikus kockázattípusok (például a pénzügyi ágazatban 
tevékenykedő társaságok kockázatai); mivel a közelmúlt gazdasági válságának éppen a 
hatékony kockázatkezelés sikertelensége volt az egyik legszembetűnőbb jellemzője,

D. mivel a kockázatkezelést az egész szervezet, nem pedig az egyes szervezeti egységek 
szintjén kell értelmezni és alkalmazni; a kockázatkezelésnek nyilvánosnak, átláthatónak és 
a jelentéstételi követelmények szerintinek kell lennie,

E. mivel minden megoldásnak biztosítania kell, hogy a kockázat vállalásakor a 
kockázatvállalás legyen összhangban az üzleti vállalkozás céljával és a társaság 
stratégiájával; a hatékony kockázatkezelést valamennyi társaság esetében a megfelelő 
vállalatirányítás egyik legfontosabb elemének kell tekinteni,

F. mivel a Bizottságnak a válságot követő legelső lépéseinek egyike a 2004/913/EK és a 
2005/162/EK bizottsági ajánlások kiegészítése révén a javadalmazási politika kérdésével 
foglalkozott, amely arra irányult, hogy a javadalmazási politika kialakításának a jegyzett 
társaságok igazgatóinak javadalmazási rendszerére vonatkozó új ajánlással való legjobb 
gyakorlatainak megállapításával és a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási 
politikáiról szóló ajánlás közzétételével megfelelő javadalmazási politikát biztosítson,

G. mivel a javaslat mértéke annak függvényében változik, hogy pénzügyi társaságról 
(jegyzett vagy nem) vagy pedig jegyzett, de nem pénzügyi társaságról van-e szó,

H. mivel a javadalmazással összefüggésben az alábbi szempontokat is figyelembe kell venni: 
i. a javadalmazási rendszerek, ideértve szerkezetüket, átláthatóságukat és szimmetriájukat, 
valamint a javadalmazás és az ösztönzés közötti kapcsolatot is, ii. a javadalmazási 
rendszerek meghatározásának folyamata, ideértve a szereplők, a szerepek és a felelősségi 
körök meghatározását, iii. a javadalmazási rendszerek feletti ellenőrzést, különös 
tekintettel a részvényesekre,

I. mivel az ajánlásokban foglalt elvek bizonyos aspektusai nem egyértelműek, így például a 
teljesítménykritériumok fogalma, amelynek a fizetés és a teljesítmény közötti kapcsolat 
létrehozásában kellene támpontot nyújtania, a végkielégítések esetében az „elégtelen 
teljesítmény”, a végkielégítés és a javadalmazás változó összetevői a pénzügyi 
szolgáltatási ágazatban,

J. mivel – figyelemmel a fizetés és a teljesítmény közötti kapcsolat meghatározásával 
kapcsolatos, ismételten előforduló nehézségekre – a hangsúlyt a  javadalmazási politika 
kialakítási folyamatának hatékonyságára és az átláthatóságra kell helyezni, és 
mindkettőnek a hatékony, meghatározott és elkülönített szerepekkel és az érintettek 
felelősségi köreivel jellemzett vállalatirányításon kell alapulnia,
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K. mivel az elfogadott megoldások nem követhetik az univerzális megoldás elvét, a 
társaságoknak pedig meg kell őrizniük a rendszerek saját igényeikhez való igazításához 
szükséges rugalmasságukat,

L. mivel szükség van a teljesítmény- és a javadalmazási politika utólagos értékelésére,

M. mivel az átláthatóság a megfelelő irányítás meghatározó elemének bizonyult; mivel az 
átláthatóságot nem szabad egyszerűen a közzétételre korlátozni, hanem azt kell jelentenie, 
hogy a társaságok meg tudják indokolni, hogy miért az adott javadalmazási politikát 
választották,

N. mivel az igazgatók javadalmazásával kapcsolatos politika egyértelmű és jól érhető módon 
való közzététele elvben a javadalmazási politikával kapcsolatos — különösen a 
részvényesek általi — döntéshozatali folyamat javára válhat; a közzététel magában 
foglalhatja a teljes javadalmazásnak vagy az egyes igazgatóknak biztosított egyéb 
juttatásoknak az éves beszámolóban vagy a javadalmazási jelentésben való, részletes 
közzétételét,

O. mivel a részvényesek konstruktív módon való bevonása a társaság célkitűzése kell legyen; 
mivel ez szükségessé teszi a részvényeseknek a társaság javadalmazási politikája 
kialakításába történő hatékony bevonását szolgáló további intézkedések feltárását, 
(például a Németországban bevezetett lehetőséghez hasonlóan, amely esetében a 
társaságoknak konzultatív jellegű szavazáson kell megszerezniük a részvényesek 
jóváhagyását a többszintű javadalmazási politikával kapcsolatban), különösen mivel a 
részvényesek nem minden esetben hajlandóak vagy állnak készen a tevékenyebb 
szerepvállalásra; mivel ennek azt is jelentenie kell, hogy fel kell tárni annak módját, hogy 
a részvényesek a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottságok révén ne reaktív, hanem 
proaktív módon reagálhassanak,

P. mivel az önkéntes szabványok alapvető fontosságúak a vezető tisztviselők és a 
felügyelőbizottságok teljesítményének javítása szempontjából, és szükség lehet a helyes 
gyakorlatok felülvizsgálatára,

Q. mivel a tárgyilagos és független döntés meghozatalára alkalmas, hozzáértő 
felügyelőbizottságok létrehozását kell célul kitűzni; mivel a felügyelőbizottságok 
hatékonyságát és eredményességét értékelni kell,

R. mivel az e területtel kapcsolatos jogalkotás nehezebb és időigényesebb megoldás lehet az 
ajánlások elfogadásánál, az nem kötelező erejű jogi megközelítés nem kielégítő,

S. mivel a Bizottság azt tervezi, hogy az ajánlásokat jogalkotási javaslatok fogják követni, 
amelyek célja a javadalmazási rendszerek prudenciális felügyelet alá vonása, illetve mivel 
különösen a tőkekövetelményekről szóló irányelvek módosítását javasolta; mivel a 
Bizottságnak szándékában áll megvizsgálni, hogy milyen további intézkedésekre lehet 
szükség a nem banki pénzügyi szolgáltatások terén,

T. mivel a Bizottság által a jegyzett társaságok vonatkozásában kibocsátott ajánlások 
általános iránymutatásul szolgálhatnak a nem jegyzett társaságok legjobb gyakorlatainak 
kidolgozását illetően,
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U. mivel alapvető fontosságú, hogy az e területen elfogadott valamennyi eszközt valamennyi 
érdekelt fél egységesen és következetes módon alkalmazza az egész Európai Unióban,

1. üdvözli a vállalatirányítás kötelességteljesítési kérdéseinek megoldására irányuló 
lépéseket, amelyek — amint arra a közelmúltbéli pénzügyi válság rámutatott — még 
messze nem megoldottak; ennek kapcsán üdvözli a Bizottság által kiadott két ajánlást;

2. rámutat arra, hogy a nem kötelező erejű jogi megközelítés mindazonáltal nem kielégítő;

3. ezért örömmel fogadja a Bizottság két jogalkotási javaslatát, amelyek lehetővé teszik az 
EU jogalkotói számára, hogy megfelelően foglalkozzanak a vonatkozó kérdésekkel, azaz 
a tőkekövetelményekről szóló irányelvek módosításával;

4. úgy véli, további jogalkotási lépésekre van szükség az eltérő nemzeti vállalati 
javadalmazási szabályok problémájának megoldása érdekében, azokban az esetekben, 
amikor a vezető beosztású alkalmazottak egyik tagállamból egy másikba mennek át egy 
holdingtársaságon belül, vagy egyik vállalattól egy másik tagállamban található másik 
vállalathoz mennek át, vagy ha a vállalatok élnek a mozgás szabadsága által nyújtott 
lehetőséggel a belső piacon, például határon átnyúló fúziók révén;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul vegye fontolóra, hogy szükség van-e a 
pénzügyi ágazati jogszabályok további módosításaira, illetve hogy egyes társasági jogi 
eszközök segíthetnek-e a vállalatirányítási kérdések megoldásában;

6. arra kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze és támogassa az uniós szinten alkalmazott 
intézkedések hatékony végrehajtását, és tartsa be a két ajánlás tagállamok általi 
alkalmazásáról szóló értékelési jelentés benyújtására vonatkozó kötelezettségvállalását; 
ennek kapcsán felszólítja a Bizottságot, hogy az értékelési jelentés következtetéseibe 
foglalja bele azon jogalkotási és nem jogalkotási tevékenységek ütemtervét, amelyekre 
nyomon követés gyanánt szükség lehet;

7. felkéri a tagállamokat arra, hogy — különösen a határokon átnyúló szavazás tekintetében 
— az akadályok felszámolása és a szavazásban való részvényesi részvétel előmozdítása 
érdekében ténylegesen hajtsák végre az intézkedéseket, például a részvényesek jogairól 
szóló európai uniós irányelvet;

8. felkéri valamennyi érdekelt felet arra, hogy vegyen részt tevékenyen az üzleti gyakorlatok 
és az üzleti kultúra változásainak felülvizsgálatában;

9. támogatja a kockázatkezeléssel kapcsolatos egységes és átfogó iránymutatás létrehozását, 
amellyel jelenleg különféle, a tagállamokban alkalmazandó előírások és szabványok 
foglalkoznak, heterogén módon;

10. T. úgy véli, hogy a Bizottság által a jegyzett társaságok vonatkozásában kibocsátott 
ajánlások általános iránymutatásul szolgálhatnak a nem jegyzett társaságok legjobb 
gyakorlatainak a sajátosságokra és a különbségekre figyelemmel való kidolgozását 
illetően;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


