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Az A7-0051/2012. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépı alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 157. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai vállalatok vállalatirányítási kereteirıl 

Az Európai Parlament, 

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

– tekintettel a vállalatirányítással kapcsolatos deontológiai kérdésekrıl 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 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0051/2012), 

– tekintettel az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelvrıl szóló 2009. 
február 19-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és 
a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság véleményére (A7–0432/2011), 

– tekintettel a Bizottság 2003. május 21-i, „A társasági jog korszerősítése és a 
vállalatirányítás erısítése az Európai Unióban” címő közleményére(COM(2003)0284), 

– tekintettel a nıkrıl és a vállalkozásvezetésrıl szóló 2011. július 6-i állásfoglalására3, 

Általános megközelítés 

                                                 
1 HL C 161E., 2011.5.31., 16. o. 
2 HL C 76E., 2010.3.25. 11. o. 
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0330. 
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1. üdvözli a felelıs vállalatirányítás uniós kereteinek zöld könyvvel kezdeményezett 
bizottsági felülvizsgálatát; hangsúlyozza, hogy ez messzebb mehetne a „tartsd be, vagy 
magyarázd meg” elvének alkalmazásánál; 

2. kéri a Bizottságot, hogy a felelıs vállalatirányítás tekintetében hozzon létre egy világos, 
kötelezı szabályokból és szankciókból álló rendszert, és teremtsen újra egyensúlyt a 
vállalatirányítás jelenlegi szerkezetében azzal a céllal, hogy megerısítsék a hosszú távú 
szemléletet, és visszaszorítsák a rövid távú, túlzott kockázatvállalás és a felelıtlen 
magatartás pénzügyi és egyéb ösztönzıit; 

3. sajnálatosnak tartja azonban, hogy a zöld könyvbıl kimaradtak olyan fontos 
vállalatirányítási kérdések, mint a testületi döntéshozatal, az igazgatói felelısség és 
függetlenség, az összeférhetetlenség, a nemi sokszínőség, a munkavállalói képviselet és az 
érdekeltek bevonása; 

4. sajnálatosnak tartja, hogy a zöld könyv a monista rendszerhez igazodik, és elhanyagolja a 
dualista rendszert, amely Európában éppúgy széles körben elterjedt; megállapítja, hogy a 
zöld könyvben felvetett egyes kérdések, mint például a vezérigazgató és a 
felügyelıbizottság hatás- és feladatköreinek különválasztása, a dualista rendszer esetében 
nem merülnek fel, mert ezek a dualista rendszerben jogszabályok alapján világosan 
elkülönülnek egymástól; 

5. hangsúlyozza az átláthatóbb, stabil, megbízható, elszámoltatható és magasabb szintő 
irányítással rendelkezı uniós vállalati szektor létrehozásának fontosságát; fenntartja, hogy 
a vállalati szektornak képesnek kell lennie arra, hogy mőködése során tekintettel legyen a 
szociális, etikai és környezeti megfontolásokra, felelısségteljes magatartást tanúsítva 
mind a munkavállalók, mind a részvényesek, mind általában véve a társadalom iránt, 
emellett gazdaságilag nagyobb fokú eredményességet elérve és tisztességes 
munkahelyeket teremtve; 

6. úgy véli, hogy a vállalatok hatékony irányításának a belsı piacon hozzá kell járulnia a 
fenntartható növekedéshez és a társadalmi felelısségvállaláshoz, valamint a 
versenyképesség és a hosszú távú befektetési stratégiák felé kell orientálódnia; 

7. emlékeztet arra, hogy az uniós társasági jog jövıjérıl gondolkodó csoport1 szerint „a 
vállalat érdekei elsıbbséget élvezhetnek az egyes részvényesek érdekeivel szemben, ha a 
két fél érdekei ellentétesek egymással, és ha a részvényesek rövid távú érdekének 
szolgálata közvetlen negatív hatással lenne a vállalat hosszú távú életképességére”; 

8. úgy véli, hogy amint az „Úton az egységes piaci intézkedéscsomag felé” címő, 2010. 
október 27-i bizottsági közlemény2 is hangsúlyozza, elsıdleges fontosságú, hogy az 
európai vállalkozások a munkavállalóik, a részvényeseik és általánosságban a társadalom 
iránt egyaránt a lehetı legnagyobb felelısségtudatot tanúsítsák; 

9. felhívja az üzleti közösséget, hogy tegyenek eleget közös felelısségüknek, és erısítsék 
meg az iránti kötelezettségüket, hogy a vállalati stratégiák szerves részeként elısegítik a 

                                                 
1 Brüsszel, 2011. április 5.(a Bizottság honlapján elérhetı) , 37-38. o. 
2 COM(2010)0608. 
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fenntartható fogyasztást; 

10. hangsúlyozza, hogy a vállalatirányítás célja olyan szilárd vállalkozási környezet 
létrehozása és további biztosítása, amelyben a munkáért érzett felelısség és a munka 
tisztelete egyensúlyban van a társaságok töretlen fejlıdésével, ami több munkahelyet 
teremt, valamint gazdasági és társadalmi stabilitást eredményez; 

11. álláspontja azonban az, hogy a felelısségteljes irányítás önmagában nem tudja 
megakadályozni a túlzott kockázatvállalást; felszólít ezért a független ellenırzésre; 

12. rámutat, hogy a vállalatirányítás elı tudja segíteni a különbözı érdekeltekkel, többek 
között a vállalatuk sikerességéhez és teljesítményéhez hozzájáruló és az utóbbiaktól függı 
munkavállalókkal fenntartott kapcsolatait; hangsúlyozza ezért a rendszeres párbeszéd és a 
munkavállalók vállalati ügyekbe való bevonásának fontosságára, amelyek formája a 
vállalatirányítás szintjén a közös döntéshozatal is lehet – az Európai Munkaügyi 
Kapcsolatok Szótára1 értelmében –, és kifejezi csalódását amiatt, hogy ezt az aspektust a 
zöld könyv elhanyagolja; 

13. hangsúlyozza, hogy egy vállalat megfelelı irányításához a vállalatnak elszámoltathatónak 
és átláthatónak kell lennie alkalmazottai, a részvényesek és adott esetben az egyéb 
érdekelt felek felé; 

14. továbbra is úgy véli, hogy át kell venni a vállalatirányítás fogalmának az OECD 2004. évi 
alapelveiben szereplı meghatározását, amely a cég vezetısége, igazgatósága, részvényesei 
és egyéb érdekeltek között fennálló teljes kapcsolatrendszerre vonatkozik; 

15. továbbra is úgy véli, hogy a pénzügyi válságot követıen le lehet vonni az üzleti világ által 
elkövetett legnagyobb hibákból a tanulságokat; 

16. ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy figyelmet kell szentelni annak a fontos szerepnek, 
amelyet a különbözı bizottságok (az ellenırzéssel, a javadalmazással és a kinevezésekkel 
foglalkozó bizottság) játszanak a vállalatok megfelelı irányításában, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy erısítse meg ezek szerepét; 

17. úgy véli, hogy az uniós vállalatirányítási intézkedések nagyságától függetlenül minden 
jegyzett vállalatra vonatkoznak; javasolja egy világos szabályokat és szankciókat 
tartalmazó rendszer bevezetését, hogy az érdekelt felek és a részvényesek átfogó és 
átlátható tájékoztatásban részesüljenek a felelıs vállalatirányítás biztosítása és érdekeik 
védelme érdekében hozott intézkedésekrıl;  

18. fenntartja, hogy a megfelelı irányítás a nem jegyzett vállalatok javát is szolgálhatja, és 
bátorítja, hogy a Bizottság vizsgálja meg, szükség van-e uniós fellépésre a nem jegyzett 
társaságok felelıs vállalatirányítására vonatkozóan;  

19. fenntartja, hogy a vállalatirányítással kapcsolatos kezdeményezéseknek együtt kell járniuk 
a vállalati társadalmi felelısségvállalásra vonatkozó, szintén a Bizottság által javasolt 
kezdeményezésekkel; azon a véleményen van, hogy a vállalati társadalmi felelısség – 

                                                 
1 Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound). 
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különösen a jelenlegi társadalmi és gazdasági körülmények között – a vállalatirányítással 
együttesen elısegítheti a társaságok és azon szociális környezet közötti szorosabb 
kapcsolatok kiépítését, amelyben növekednek és mőködnek; 

Igazgatótanácsok 

20. hangsúlyozza, hogy világosan ketté kell választani az igazgatótanács elnökének és a 
vezérigazgatónak a feladatait a monista testületi rendszerben; megjegyzi ugyanakkor, 
hogy e szabály nem változhat a vállalat mérete és sajátosságai szerint; 

21. hangsúlyozza, hogy az igazgatótanácsokban különbözı képzettségő, tapasztalatú és 
hátterő egyéneknek – köztük a munkavállalók képviselıinek 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; 

22. felhívja a vállalatokat és a részvényeseket, hogy a szakmai, társadalmi és kulturális háttér 
tekintetében bıvítsék a vezetı testületek sokszínőségét terjesszen az új ötletek 
gerjesztésének elısegítésére; hangsúlyozza, hogy a sokszínőség a vállalatok vezetı 
beosztásai terén érték a képviseletibb jellegő döntéshozatal szempontjából; hangsúlyozza 
a munkavállalói képviselık igazgatótanácsokban való részvételének fontosságát, különös 
tekintettel a vállalathoz főzıdı hosszú távú érdekeikre, valamint a vállalat belsı 
felépítésével kapcsolatos tapasztalataikra és ismereteikre;  

23. véleménye szerint nagyobb átláthatóságra van szükség a magas szintő vezetıi posztok 
betöltését illetıen, és rámutat, hogy az igazgatótanács tagjainak szakmai profilja, eltérı 
vezetıi tapasztalatai, nemzetközi, nemzeti vagy regionális szakmai háttere hozzájárulhat 
az igazgatótanács hatékony mőködéséhez; 

24. üdvözli, hogy a Bizottság 2012-ben európai jogszabályokat kíván javasolni, ha a 
vállalatoknak nem sikerül önkéntes intézkedésekkel elérniük azt a célt, hogy a vállalati 
igazgatótanácsokban 2015-ig 30%, 2020-ig pedig 40% legyen a nık aránya; 

25. felszólítja a vállalatokat, hogy vezessenek be átlátható és meritokratikus módszereket az 
emberi erıforrások területén, és eredményesen fejlesszék és mozdítsák elı a férfiak és nık 
tehetségeit és készségeit; hangsúlyozza, hogy a vállalatok kötelesek a munkahelyen a 
férfiak és a nık számára egyenlı bánásmódot és esélyegyenlıséget biztosítani, valamint 
hozzájárulni a férfiak és nık esetében is a munka és a magánélet közötti megfelelı 
egyensúlyhoz; 

26. hangsúlyozza a nık nagyobb fokú jelenlétének fontosságát a vállalati vezetı testületekben 
és más magas vezetıi posztokon, a Bizottság által kiadott „Nık Chartájának” 
megfelelıen; megállapítja, hogy a tagállamok és a vállalatok különbözı intézkedéseket 
hoztak – például nıi kvótákat állapítottak meg – annak érdekében, hogy a vállalati 
testületekben növekedjék a nık aránya; ezzel együtt hangsúlyozza, hogy a meglevı 
gyakorlatokon túl szükség van olyan, a sokszínőséget szolgáló intézkedésekre, amelyek 
hozzájárulnak a munka és a magánélet egyensúlyához, illetve vállalaton belüli 
karriersegítı szolgáltatást kell biztosítani; ösztönzi a vállalatokat, hogy írják alá a 
Bizottság által 2011. március 1-jén kibocsátott „Szándéknyilatkozat a nık 
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vezetıtestületbeni arányának növelésére” címő dokumentumot, és teljesítsék annak 
célkitőzéseit; 

27. hangsúlyozza, hogy az igazgatóknak megfelelı mennyiségő idıt kell szánniuk feladataik 
elvégzésére; úgy véli, hogy egységes szabályokat kell meghatározni, és négyre kellene 
csökkenteni azoknak az igazgatótanácsoknak, illetve felügyelıbizottságoknak a számát, 
amelyekben egy tag részt vehet; rámutat arra, hogy ez hozzájárulna az ülések 
gyakoriságának növekedéséhez, és javítaná a vállalaton belüli felügyeleti szervek 
minıségét; 

28. annak biztosítása érdekében, hogy a nem ügyvezetı igazgatók megfelelıen független 
rálátással rendelkezzenek, kötelezı nyugalmi idıszak bevezetését kéri azon ügyvezetı 
igazgatók esetében, akik nem ügyvezetı igazgatói posztot kívánnak betölteni ugyanannál 
a vállaltnál; 

29. egyetért azzal, hogy a rendszeres külsı értékelések hasznos eszköznek bizonyulnak a 
vállalatirányítási gyakorlatok eredményességének értékelése szempontjából; 

30. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a jegyzett vállalatok tegyék közzé 
javadalmazási politikájukat, az egyes igazgatók jövedelmét, valamint a javadalmazással 
kapcsolatos részvényesi szavazás eredményét; hangsúlyozza, hogy a részvényesek, de 
különösen az alkalmazottak szerepét meg kell erısíteni az igazgatók javadalmazási 
politikájának kidolgozása tekintetében;  

31. támogatja, hogy teljes körő és kötelezı érvényő legyen: 

− a vezetıi javadalmazási politikák és rendszerek, valamint a társaságok kockázati 
profiljának éves gyakoriságú nyilvánosságra hozatala; 

− a tızsdén jegyzett társaságok igazgatótanácsainak és irányító bizottságainak legalább 
háromévente ismétlıdı külsı értékelése, összekapcsolva a társaság vezetı testülete 
által a bizottsági ajánlásokkal1 összhangban elvégzett (éves) értékeléssel; 

− a vezetı testület valamennyi tagjának nyilatkozata üzleti tevékenységeirıl, ideértve a 
más testületekben betöltött valamennyi pozíciót is; 

− a bérezés nemek szerinti összevetésének nyilvánosságra hozatala; 

32. meggyızıdése, hogy erıteljes felügyeletet és új szabályokat kell létrehozni az akár a 
pénzügyi, akár a nem pénzügyi vállalati szektorba tartozó olyan vállalatok ügyvezetıinek 
fizetésével, bónuszaival és díjazásával kapcsolatos bármely jogellenes gyakorlat betiltása 
érdekében, amelynek egy tagállami kormány dobott mentıövet; úgy véli, hogy szükség 
esetén jogi lépéseket kell tenni a megmentésre nyújtott állami források helytelen 
felhasználásának megelızése érdekében; 

33. felhív az egyén és a vállalat hosszú távú mőködésén alapuló, hosszú távon fenntartható 
javadalmazási rendszerek kialakítására; úgy véli, hogy minimalizálni kell és lehetıség 
szerint fokozatosan meg kell szüntetni a részvényopcióknak a javadalmazási rendszerekbe 

                                                 
1 A jegyzett társaságok nem ügyvezetı igazgatói, illetve felügyelı bizottsági tagjai szerepérıl és az igazgatóság 
(felügyelı bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i 2005/162/EK bizottsági ajánlás 
(HL L 52., 2005.2.25., 51. o.). 
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történı beépítését; egyszersmind támogatja az önkéntes munkavállalói 
részvénytulajdonlási rendszerek elterjedését, amelyeket alaposan meg kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy a diverzifikáció hiánya a munkavállalók számára ne jelentsen kockázatot, 
valamint hogy a vállalat valamennyi munkavállalója számára nyitottak legyenek; 
véleménye szerint a munkavállalói részvénytulajdonlás révén a munkavállalóknak is 
részesülniük kell a haszonból, ám ez semmilyen körülmények között nem léphet a bérek 
és fizetések helyébe, illetve nem szoríthatja háttérbe a kollektív bértárgyalásokat; 

34. úgy véli, hogy az igazgatók fizetésemelésének összeegyeztethetınek kell lennie vállalatuk 
hosszú távú életképességével; 

35. támogatja a hosszú távú fenntarthatóság elemeinek a vezetık javadalmazásának változó 
összetevıi közé történı bevezetését, például azt, hogy a változó összetevı egy bizonyos 
hányada kötıdjön a vállalatok szociális felelısségével – a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal és a munkavállalók munkahelyi elégedettségével – 
kapcsolatos célok eléréséhez; 

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

Részvényesek és egyéb érdekelt felek 

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

38. hangsúlyozza, hogy fontos támogatni a részvényesek aktívabb részvételét a hosszú távú 
befektetési stratégiák elınyben részesítése céljából és a befektetık részérıl a nem 
megfelelı, rövid távú gondolkodás elkerülése érdekében, amely az érintett vállalatok 
fennmaradását, és ezáltal a kisrészvényeseket, a munkavállalókat és a fogyasztókat 
veszélyezteti; 

39. úgy véli, hogy fontos annak biztosítása, hogy valamennyi részvényessel szemben egyenlı 
és tisztességes bánásmódot alkalmazzanak, mivel a kisebbségi részvényesek védelme 
Európában igen bonyolult, a kisebbségi részvényesek pedig nehéznek találják érdekeik 
képviseletét az erıfölényben lévı részvényesekkel rendelkezı társaságokban; megjegyzi, 
hogy a részvényesek jogairól szóló irányelv1 kimondja azt az elvet, hogy a részvényeseket 
egyenlı bánásmód illeti meg, és ezért minden (intézményi vagy nem intézményi) 
részvényes részesedésétıl függetlenül jogosult arra, hogy a vállalattól ugyanazt a 
tájékoztatást megkapja; 

40. megállapítja, hogy a piacon nem léteznek hosszú távú célkitőzések, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül az összes vonatkozó jogszabályt annak értékelése 
céljából, hogy valamely követelmény nem erısítette-e véletlenül a rövid távú 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok 
gyakorlásáról a tızsdén jegyzett társaságokban, HL L 184., 2007.7.14., 17. o. 
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szemléletmódot; különösen üdvözli a Bizottság javaslatát az átláthatósági irányelvben1 
elıírt negyedéves jelentésekkel kapcsolatos követelmény megszüntetésére, mely alig 
növeli a részvényesek ismereteit, és pusztán rövid távú kereskedelmi lehetıségeket teremt; 

41. megjegyzi, hogy az összeférhetetlenségeket, a potenciális összeférhetetlenségeket is 
mindig nyilvánosságra kell hozni, és megfelelı uniós szintő fellépés szükséges; 

42. felszólítja a Bizottságot, hogy úgy módosítsa a részvényesek jogairól szóló irányelvet, 
hogy vizsgálja, milyen eszközökkel lehetne tovább fokozni a részvényesek részvételét; 
ezzel kapcsolatban úgy gondolja, hogy a Bizottságnak egy hatásvizsgálat segítségével 
meg kellene vizsgálnia a tızsdén jegyzett társaságok közgyőlésein alkalmazandó 
elektronikus szavazás szerepét a részvényesek, különösen a határokon átnyúló 
részvényesek részvételének ösztönzése érdekében;  

43. emlékezteti a Bizottságot az összehangolt eljárás egyértelmő meghatározásának 
fontosságára, mivel az egységes szabályok hiánya jelenti az egyik legfıbb akadályt a 
részvényesek együttmőködése tekintetében; 

44. úgy véli, hogy a kölcsönzött részvények alapján történı szavazást célzó értékpapír-
kölcsönzés helytelen gyakorlat; ösztönzi a Bizottságot, hogy harmonizálja a részvényesek 
nyilvántartásba vételére és azonosítására vonatkozó szabályokat, tegyen javaslatot az 
értékpapír-kölcsönzés helytelen használatát és annak a kölcsönzött részvényekhez 
kapcsolódó szavazati jogok részvényesi közgyőléseken történı gyakorlására való 
felhasználását megelızı szabályokra, és kötelezze a közvetítıket arra, hogy tegyék 
lehetıvé az eredeti részvényesek számára, hogy aktívan részt vegyenek a szavazáson, és 
gondoskodjanak arról, hogy szavazásra vonatkozó utasításaikat a részvényesi képviseleti 
tanácsadók tiszteletben tartsák, valamint biztosítsák az azonosított részvényesek szavazási 
politikájának nyilvánosságra hozatalát; 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 engedélyezhetı, hogy a befektetés 
tárgyát képezı vállalatnak tanácsadói szolgáltatást nyújtsanak; 

45. úgy véli, hogy a vállalatok számára biztosítani kell a jogot arra, hogy ismerjék 
tulajdonosaik kilétét, valamint hogy uniós szinten harmonizációs követelményeket kell 
megállapítani a jelentıs részesedések közzétételével kapcsolatban; 

46. hozzáteszi, hogy a kisebbségi részvényesek védelmével a nemzeti szintő társasági jog 
rendelkezései foglalkoznak, míg az uniós fellépés az elektronikus szavazás elımozdítása 
terén bizonyulhat hasznosnak; 

47. elismeri, hogy a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek esetében szükség van az 
átláthatóságra, valamint hogy a kapcsolt féllel kötött jelentıs ügyletekrıl tájékoztatni kell 
a tızsdei bejegyzést végzı hatóságot, és a tájékoztatáshoz egy független tanácsadó által írt 
levelet kell csatolni, amely megerısíti, hogy az ügylet tisztességes és ésszerő, vagy az 

                                                 
1 A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági 
követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló 2004. december 15-i 
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 390., 2004.12.31., 38–57. o.). 
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ügyletet részvényesi szavazásra kell bocsátani, amelyen a kapcsolt fél nem vehet részt; 
felhívja a figyelmet a piaci visszaélésrıl szóló rendelet jelenleg zajló felülvizsgálatára, 
elsısorban a vezetı tisztségviselık ügyleteinek fokozottabb átláthatósága felé történı 
elmozdulásra; javasolja, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) az illetékes 
nemzeti hatóságokkal együttmőködve adjon ki iránymutatásokat a megfelelı 
referenciaérték tekintetében;  

48. úgy véli, hogy a vállalatok döntéshozatali folyamatában – például a munkavállalói 
részvénytulajdonosi rendszer révén – meg kell erısíteni a munkavállalók részvételét a 
vállalaton belüli motiváltság és összetartás javítása érdekében; 

49. felhívja a figyelmet a munkavállalói részvénytulajdon számtalan elınyére, például a 
termelékenység és a munkavállalók vállalatuk iránti elkötelezettségének növekedésére, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttmőködve növelje és ösztönözze a 
munkavállalói részvénytulajdont; 

Egy kötelezı erejő európai szabályokból álló rendszer 

50. úgy véli, hogy a „tartsd be vagy indokold” rendszere a vállalatok számára nem a 
megfelelı vállalatirányítási eszköz, mivel az a múltban már megbukott; hangsúlyozza, 
hogy kötelezı európai szabályokra van szükség, amelyek a legjobb gyakorlatok kódexe 
formájában nem kötelezı erejő jogi eszközökkel egészülnek ki; úgy gondolja, hogy a 
tagállamoknak az európai szabályoktól való bármilyen eltérést értelmes módon kell 
szankcionálniuk; továbbá úgy véli, hogy a vállalatoknak ki kell fejteniük, hogy mely nem 
kötelezı erejő jogi szabálynak nem tettek eleget, és ismertetni és tisztázni kell a helyette 
meghozott alternatív vállalatirányítási intézkedést; 

51. kéri a Bizottságot, hogy a felelıs vállalatirányítás tekintetében a legjobb gyakorlatok 
kódexe alapján hozzon létre egy világos szabályokból és szankciókból álló rendszert, és 
teremtsen újra egyensúlyt a vállalatirányítás jelenlegi szerkezetében azzal a céllal, hogy 
megerısítsék a hosszú távú szemléletet, és visszaszorítsák a rövid távú, túlzott 
kockázatvállalás és a felelıtlen magatartás pénzügyi és egyéb ösztönzıit; 

52. hangsúlyozza, hogy a vállalatirányítás hathatós szabályozásának olyan elveken kellene 
alapulnia, mint az egyértelmőség, a harmonizáció, az átláthatóság, az érvényre juttatás és 
a szankciók, az igazgatótanács hatékony mőködése, a részvényesek megfelelı bevonása, 
valamint a vállalatirányítási kódexek hatékony nyomon követése és érvényre juttatása; 

 

o 

o          o 

 

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

Or. en 
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