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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a felelős vállalatirányítás uniós kereteiről
(2011/2181(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a felelős vállalatirányítás uniós kereteiről szóló 2011. április 5-i bizottsági zöld 
könyvre (COM(2011)0164), 

– tekintettel a vállalatirányítással kapcsolatos deontológiai kérdésekről szóló 2010. május 
18-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, 
valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

Általános megközelítés

1. üdvözli a felelős vállalatirányítás uniós kereteinek zöld könyvvel kezdeményezett 
bizottsági felülvizsgálatát; 

2. sajnálja azonban, hogy a zöld könyvből kimaradtak olyan fontos vállalatirányítási 
kérdések, mint a testületi döntéshozatal, az igazgatói felelősség, az igazgatók 
függetlensége, az összeférhetetlenség vagy az érdekeltek bevonása,  

3. ebben az értelemben hangsúlyozza, hogy figyelmet kell szentelni annak a fontos 
szerepnek, amelyet a különböző bizottságok (az ellenőrzéssel, a javadalmazással és a 
kinevezésekkel foglalkozó bizottság) játszanak a vállalatok megfelelő irányításában, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse meg ezek szerepét;

4. úgy véli, hogy az alapvető uniós vállalatirányítási intézkedéseket minden jegyzett 
vállalatra alkalmazni kell, méretüktől függetlenül; 

5. hozzáteszi, hogy a fenti intézkedéseknek az adott vállalat méretével, összetettségével és 
típusával arányosnak kell lenniük; javasolja, hogy az alkalmazandó intézkedések 
meghatározása érdekében ki kell dolgozni az alkalmazottak számán és/vagy a forgalmon 
alapuló küszöbértékek rendszerét;  

6. úgy véli, hogy az adott méretnél nagyobb nem jegyzett vállalatoknak is meg kellene 
felelniük bizonyos vállalatirányítási intézkedéseknek;

Igazgatótanácsok

7. hangsúlyozza, hogy általában véve világosan ketté kell választani az igazgatótanács 
elnökének és a vezérigazgatónak a feladatait; megjegyzi ugyanakkor, hogy ennek a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0165.
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szabálynak a vállalat méretével és sajátosságaival arányosnak kell lennie, valamint a 
döntést a részvényesek közgyűlésének kell meghoznia; 

8. hangsúlyozza, hogy az igazgatótanácsokban különböző képzettségű, tapasztalatú és 
hátterű egyéneknek is részt kell venniük, továbbá hogy a tanácsok összetételének ezt az 
aspektusát a vállalat tevékenységeinek összetettségéhez kell igazítani, valamint hogy az 
igazgatótanács elnökének feladata a testületen belüli szakmai egyensúly biztosítása;

9. úgy véli, hogy a személyzet felvételével kapcsolatos politikáknak egyedieknek kell 
lenniük, és e politikákra a „betart vagy indokol” rendszernek kell vonatkoznia; 

10. felszólít az igazgatótanácsokban részt vevő nők számának a rugalmas kvótarendszer 
alkalmazásával történő növelésére; 

11. hangsúlyozza, hogy az igazgatóknak megfelelő mennyiségű időt kell szánniuk feladataik 
elvégzésére; úgy véli ugyanakkor, hogy nem tanácsos minden esetben ugyanazokat a 
szabályokat alkalmazni, és a vállalatoknak egyedi alapon kell meghatározniuk, hogy 
legfeljebb hány testületben vehet részt egy igazgató;

12. egyetért azzal, hogy a rendszeres értékelések hasznos eszköznek bizonyulnak a 
vállalatirányítási gyakorlatok eredményességének értékelése szempontjából; ugyanakkor 
úgy gondolja, hogy kötelezővé tételük nem lenne indokolt;  

13. ösztönzi a javadalmazási politikának és a javadalmazásról szóló éves jelentésnek a 
részvényesek közgyűlésének jóváhagyásával történő nyilvánosságra hozatalát; 
hangsúlyozza azonban, hogy az ügyvezető, illetve nem ügyvezető igazgatók egyéni 
javadalmazásának nyilvánosságra hozatala sértené a magánélethez való jogot és 
kerülendő, kivéve, ha az érintett személy beleegyezését adja; 

14. megjegyzi, hogy az igazgatótanács feladata, hogy felülvizsgálja és jóváhagyja a vállalat 
stratégiáját – beleértve a vállalat kockázattal kapcsolatos koncepcióját is –, valamint hogy 
a részvényesek számára érthetően ismertesse e stratégiát; úgy véli, hogy a stratégiába bele 
kell foglalni a környezeti és társadalmi kockázatokat is, amennyiben anyagi szempontból 
hatással vannak a vállalatra, ahogy azt az uniós jog már előírja;

Részvényesek 

15. úgy véli, hogy szerepük növelésével ösztönözni kell a részvényesek részvételét a vállalat 
ügyeiben, de e részvételnek önálló döntésen kell alapulnia, nem lehet kötelezettség; 

16. megjegyzi, hogy a részvényesek jogairól szóló irányelv1 kimondja azt az elvet, hogy a 
részvényeseket egyenlő bánásmód illeti meg, és ezért minden (intézményi vagy nem 
intézményi) részvényes részesedésétől függetlenül jogosult arra, hogy a vállalattól 
ugyanazt a tájékoztatást megkapja;

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok 
gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban
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17. hangsúlyozza, hogy az intézményi befektetők alapvető feladata befektetéseik védelme, és 
kötelességük az általuk kijelölt eszközkezelő ellenőrzése a stratégiák, a költségek, a 
kereskedelem tekintetében, valamint a befektetés tárgyát képező vállalatokban vállalt 
szerepükre vonatkozóan, továbbá ebből következően kötelességük a vagyonkezelői 
feladatok ellátásával kapcsolatos megfelelő átláthatóság elvárása is; 

18. ebben az összefüggésben úgy gondolja, hogy az intézményi befektetőknek szabad kezet 
kell kapniuk ahhoz, hogy kidolgozzák az eszközkezelőkkel fenntartott szakmai 
kapcsolatukban alkalmazandó ösztönző struktúrákat;

19. megjegyzi, hogy az összeférhetetlenségeket, a potenciális összeférhetetlenségeket is 
mindig nyilvánosságra kell hozni, és megfelelő uniós szintű fellépés szükséges;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy oly módon módosítsa a részvényesek jogairól szóló 
irányelvet, hogy kötelezővé váljon az elektronikus szavazás bevezetése annak érdekében, 
hogy különös tekintettel a határokon átnyúló részvényesekre ösztönözzék a részvényesek 
részvételét; 

21. emlékezteti a Bizottságot az összehangolt eljárás egyértelmű meghatározásának 
fontosságára, mivel az egységes szabályok hiánya jelenti az egyik legfőbb akadályt a 
részvényesek együttműködése tekintetében; 

22. úgy véli, hogy a részvényesi képviseleti tanácsadók nagyon fontos szerepet játszanak, de 
tevékenységük gyakran összeférhetetlenség tárgyát képezi; felszólítja a Bizottságot, hogy 
hozzon további rendelkezéseket a részvényesi képviseleti tanácsadókra vonatkozóan, 
külön figyelmet fordítva az átláthatóság és az összeférhetetlenség kérdésére; véleménye 
szerint a részvényesi képviseleti tanácsadók számára nem engedélyezhető, hogy a 
befektetés tárgyát képező vállalatnak tanácsadói szolgáltatást nyújtsanak;

23. úgy véli, hogy a vállalatok számára biztosítani kell a jogot arra, hogy ismerjék 
tulajdonosaik kilétét, valamint hogy uniós szinten harmonizációs 
minimumkövetelményeket kell megállapítani az anyagi részesedések közzétételével 
kapcsolatban;

24. hozzáteszi, hogy a kisebbségi részvényesek védelmével a nemzeti szintű társasági jog 
rendelkezései foglalkoznak, míg az uniós fellépés a képviselő útján történő szavazás 
előmozdítása terén bizonyulhat hasznosnak;

25. támogatja az Európai Vállalatirányítási Fórumnak a jegyzett gazdálkodó egységek 
esetében a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekről szóló 2011. március 10-i 
nyilatkozatában szereplő iránymutatásokat; bátorítja a Bizottságot, hogy tegyen uniós 
szintű lépéseket kötelező erővel nem bíró jogi intézkedések, például ajánlások 
formájában;

26. úgy véli, hogy a munkavállalói részvénytulajdonlási rendszerek kérdését tagállami szinten 
kell szabályozni, és e rendszerekről a munkaadók és alkalmazottak közötti tárgyalásokon 
kell dönteni: az ilyen rendszerben való részvétel lehetőségének mindig önkéntesnek kell 
lennie; 
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A „betart vagy indokol” keret

27. úgy véli, hogy a „betart vagy indokol” rendszer a vállalatirányítás hasznos eszköze; 
támogatja a vállalat által választott magatartási kódex kötelező betartását; úgy gondolja, 
hogy a magatartási kódextől való bármilyen eltérést értelmes magyarázattal kell indokolni, 
és a magyarázaton túl ismertetni és tisztázni kell a meghozott alternatív vállalatirányítási 
intézkedést;

o

o          o

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


