
PR\1210888HU.docx PE655.848v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Jogi Bizottság

2020/2137(INI)

03.09.2020

JELENTÉSTERVEZET
a fenntartható vállalatirányításról
(2020/2137(INI))

Jogi Bizottság

Előadó: Pascal Durand



PE655.848v01-00 2/11 PR\1210888HU.docx

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3

INDOKOLÁS .............................................................................................................................9



PR\1210888HU.docx 3/11 PE655.848v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fenntartható vállalatirányításról
(2020/2137(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2011. évi, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelvekre (UNGP-k)1,

– tekintettel a fenntartható fejlődési célokra2,

– tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásaira3,

– tekintettel az OECD-nek a felelősségteljes üzleti magatartás tekintetében követendő 
kellő gondosságra vonatkozó útmutatására4,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) multinacionális vállalatokról és 
szociálpolitikáról szóló háromoldalú nyilatkozatára5,

– tekintettel a 2015. december 12-én elfogadott Párizsi Megállapodásra6 (a továbbiakban: 
Párizsi Megállapodás),

– tekintettel a fenntartható növekedés finanszírozására vonatkozó uniós cselekvési tervre 
(COM(2018)0097), 

– tekintettel az európai zöld megállapodásra (COM(2019)0640),

– tekintettel a Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramjára (COM(2020)0440),

– tekintettel a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, 
összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. június 26-i 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre7 (a továbbiakban: 
számviteli irányelv), 

– tekintettel a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 22-i 2014/95/EU európai 

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 HL L 182., 2013.6.29., 19. o.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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parlamenti és tanácsi irányelvre8 (a továbbiakban: a nem pénzügyi információk 
közzétételéről szóló irányelv),

– tekintettel a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan 
megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló, 2016. 
június 8-i (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvre9 (a továbbiakban: az 
üzleti titok védelméről szóló irányelv), 

– tekintettel a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás 
ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/828 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre10 (a továbbiakban: a részvényesi jogokról szóló 
irányelv),

– tekintettel az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 
2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvre11 (a 
továbbiakban: a visszaélést bejelentő személyekről szóló irányelv),

– tekintettel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre12 (a továbbiakban: a közzétételekről szóló rendelet),

– tekintettel a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint 
az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre13 (a továbbiakban: taxonómiai rendelet),

– tekintettel a nem pénzügyi beszámolásról szóló bizottsági iránymutatásra (a nem 
pénzügyi információk közzétételének módszertana)14 és „A nem pénzügyi 
jelentéstételre vonatkozó iránymutatás: Az éghajlattal kapcsolatos információk 
jelentésére vonatkozó kiegészítés” című bizottsági dokumentumra15,

– tekintettel a tőkepiaci unióról szóló magas szintű fórum „Új elképzelés az Európai 
tőkepiacokról” című végleges jelentésére16,

– tekintettel az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport 
ajánlásaira17,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel vállalati kontextusban a fenntarthatósági megközelítés azt jelenti, hogy 

8 HL L 330., 2014.11.15., 1. o.
9 HL L 157., 2016.6.15., 1. o.
10 HL L 132., 2017.5.20., 1. o.
11 HL L 305., 2019.11.26., 17. o.
12 HL L 317., 2019.12.9., 1. o.
13 HL L 198., 2020.6.22., 13. o.
14 HL C 215., 2017.7.5., 1. o.
15 HL C 209., 2019.6.20., 1. o..
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf



PR\1210888HU.docx 5/11 PE655.848v01-00

HU

megfelelően figyelembe veszik a vállalat különböző érdekelt feleinek érdekeit, beleértve 
az általános társadalmi és környezetvédelmi aggályokat is;

B. mivel a fenntartható vállalatirányítást előmozdító számos nemzetközi kezdeményezés 
továbbra is csak puha jog;

C. mivel a legutóbbi jogalkotási ciklusban az Európai Unió számos kezdeményezést tett a 
pénzügyi és gazdasági tevékenységek átláthatóságának és hosszú távú szemléletének 
előmozdítása érdekében, például elfogadta a részvényesek jogairól szóló irányelvet, a 
fenntartható növekedés finanszírozásáról szóló cselekvési tervet, a közzétételekről szóló 
rendeletet és a taxonómiai rendeletet;

D. mivel a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv olyan hiányosságokat 
mutat, amelyeket orvosolni kell;

E. mivel a 2020. évi kiigazított munkaprogramjának megfelelően a Bizottság 2021 első 
negyedévében javaslatot szándékozik előterjeszteni a nem pénzügyi információk 
közzétételéről szóló irányelv felülvizsgálatára;

F. mivel az érdekelt felek gyakran kifejtették, hogy a vállalatok által a nem pénzügyi 
információk közzétételéről szóló irányelv alapján szolgáltatott nem pénzügyi 
információk nem elégségesek, megbízhatatlanok és nem összehasonlíthatóak; mivel 
teljesebb és megbízhatóbb információk közzétételére van szükség annak érdekében, 
hogy a vállalatok felelősségre vonhatók legyenek az általuk a környezetre és a 
társadalomra gyakorolt esetleges káros hatásokért;

G. mivel a vállalatok igazgatóinak jogi és alapszabályi kötelessége, hogy a vállalat 
érdekében járjanak el; mivel a rövid távú nyereségmaximalizálásra való túlzott 
összpontosítás negatív hatással van a vállalatok hosszú távú teljesítményére és 
fenntarthatóságára, és ezért hátrányosan érintheti a részvényesek érdekeit;

H. mivel a fenntartható vállalatirányításra vonatkozó uniós jogszabályok következetességét 
oly módon kell elérni, hogy végrehajtandó konkrét kötelezettségeket állapítanak meg, 
nem csupán az információk közzétételére vonatkozó kötelezettséget; mivel ezért további 
keretre van szükség, amely meghatározza a vállalatok igazgatótanácsainak 
fenntarthatósággal kapcsolatos kötelezettségeit;

Nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozó kötelezettségek 

1. üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását a nem pénzügyi információk közzétételéről 
szóló irányelv felülvizsgálatára; kiemeli, hogy e felülvizsgálatnak teljes mértékben 
összhangban kell lennie a közzétételekről szóló rendeletben és a taxonómiai rendeletben 
előírt követelményekkel; felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az ezen 
állásfoglalásban foglalt ajánlásokat;

2. megismétli arra irányuló felhívását, hogy a nem pénzügyi információk közzétételéről 
szóló irányelv hatályát terjesszék ki az Unió területén letelepedett valamennyi tőzsdén 
jegyzett és nem jegyzett nagyvállalkozásra, a számviteli irányelv 3. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint; felkéri a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a 
magas kockázatú gazdasági ágazatokat, amelyek jelentős hatást gyakorolnak azokra a 
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fenntarthatósági szempontokra, amelyek indokolhatják a szóban forgó ágazatokban a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) bevonását a nem pénzügyi információk 
közzétételéről szóló irányelv hatálya alá;

3. úgy véli, hogy a környezeti kérdéseknek a nem pénzügyi információk közzétételéről 
szóló irányelvben szereplő fogalmát a taxonómiai rendelettel összhangban kell 
értelmezni; ugyanilyen fontosnak tartja az irányelvben említett egyéb fenntarthatósági 
szempontok pontos meghatározását, mint például a szociális és foglalkoztatási 
szempontok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a 
megvesztegetés elleni küzdelem;

4. úgy véli, hogy a lényegesség fogalommeghatározásának ki kell terjednie a hosszú távú 
értékteremtést érintő kérdésekre és a vállalatok tisztán pénzügyi teljesítményén 
túlmutató szempontokra is;

5. megállapítja, hogy a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv jelentős 
rugalmasságot biztosít a hatálya alá tartozó vállalkozások számára ahhoz, hogy a 
releváns információkat az általuk leghasznosabbnak tartott módon hozzák 
nyilvánosságra; megjegyzi, hogy a vállalatok jelenleg saját belátásuk szerint számos 
különböző keretre támaszkodhatnak; szükségesnek tartja egy átfogó uniós keret 
létrehozását, amely kiterjed a nem pénzügyi információk átfogó közzététele 
szempontjából releváns fenntarthatósági kérdések teljes körére; e tekintetben kiemeli, 
hogy az uniós keretnek biztosítania kell, hogy a közzétételek egyértelműek, 
kiegyensúlyozottak, érthetőek, az ágazaton belüli vállalatok között összehasonlíthatók, 
ellenőrizhetők és objektívek legyenek; hangsúlyozza, hogy ennek a keretnek adott 
esetben kötelező ágazatspecifikus normákat kell tartalmaznia; e tekintetben üdvözli a 
Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy támogatja az EU nem pénzügyi 
beszámolási standardjainak kidolgozására irányuló folyamatot18;

6. úgy véli, hogy a nem pénzügyi kimutatás helyét harmonizálni kell; felhívja a 
Bizottságot, hogy hozzon létre egy az egész EU-ra kiterjedő, nyilvánosan hozzáférhető, 
ingyenes digitális platformot, amelyen a vállalatoknak közzé kell tenniük nem pénzügyi 
információikat;

7. megjegyzi, hogy a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv kizárja a 
nem pénzügyi kimutatásokat a tartalom megbízhatóságának biztosítására vonatkozó 
követelmény alól, amely egyébként a vállalatok pénzügyi kimutatásaira érvényes; úgy 
véli, hogy a nem pénzügyi kimutatásokat az érintett vállalat méretétől és tevékenységi 
területétől függően kötelező auditnak kell alávetni; úgy véli, hogy a bizonyosságot 
nyújtó szolgáltatónak – az objektivitás és a függetlenség követelményeire is 
figyelemmel – az ellenőrzést a jövőbeli uniós keretnek megfelelően kell végeznie;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy bizonyos uniós vállalatok számára kötelezővé 
kell tenni, hogy évente országonkénti jelentést készítsenek minden olyan adóztatási 
joghatóság tekintetében, amelyben tevékenykednek; sürgeti a Tanácsot, hogy sürgősen 
folytassa a tárgyalásokat a Parlamenttel a 2013/34/EK irányelvnek a társaságiadó-

18 Dombrovskis ügyvezető alelnök nyilatkozata „Az európai zöld megállapodás végrehajtása: az átállás 
finanszírozása” című konferencián, 2020. január 28. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/speech_20_139)
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információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő 
módosításáról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatról (COM(2016)0198)19;

Az igazgatók gondossági kötelezettsége és további intézkedések a vállalatirányítás 
fenntarthatóság-központúbbá tétele érdekében 

9. sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a Parlamenttel a tőzsdén 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly 
javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2012)0614) (a továbbiakban: a nők vezetőtestületi tagságáról szóló javaslat), 
amelynek célja, hogy véget vessen a nők és férfiak közötti, a vállalatok 
döntéshozatalának legmagasabb szintjén tapasztalható széles körű egyenlőtlenségnek;

10. megjegyzi, hogy az igazgatók fontos szerepet játszanak a vállalat stratégiájának 
meghatározásában és működésének felügyeletében; úgy véli, hogy az igazgatókat 
kötelezni kell arra, hogy a hosszú távú érdekeket és a fenntarthatósági kockázatokat, 
hatásokat, lehetőségeket és függőségeket beépítsék a vállalat átfogó stratégiájába. 

11. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot, amely biztosítja, hogy 
a korlátolt felelősségű társaságok igazgatási, irányító és felügyelő testületeinek tagjai a 
nemzeti jog által rájuk ruházott hatáskörökön belül együttesen feleljenek a vállalati 
fenntarthatósági stratégia meghatározásáért, közzétételéért és nyomon követéséért;

12. úgy véli, hogy a fenntarthatósági stratégiának – a vállalatok kellő gondosságra 
vonatkozó kötelezettségeivel összhangban – azonosítania kell és kezelnie kell azokat a 
jelentős hatásokat, amelyeket a vállalat az üzleti modelljéhez, működéséhez és ellátási 
láncaihoz fűződő környezetvédelmi, éghajlat-politikai, szociális és foglalkoztatási 
kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint a korrupció és a 
megvesztegetés elleni küzdelemre – az Európai Unión kívül is – gyakorolhat; úgy véli, 
hogy az igazgatók vállalattal szemben fennálló gondossági kötelezettsége megköveteli 
azon érdekelt felek érdekeinek figyelembevételét is, akiket a vállalat tevékenysége 
hátrányosan érinthet;

13. továbbá úgy véli, hogy a fenntarthatósági stratégiának mérhető, konkrét, időhöz kötött 
és tudományosan megalapozott célokat kell tartalmaznia, amelyek összhangban állnak 
az Uniónak a környezetvédelemmel, az éghajlatváltozással, különösen a Párizsi 
Megállapodással, a biológiai sokféleséggel és az erdőirtással kapcsolatos nemzetközi 
szintű kötelezettségvállalásaival; hangsúlyozza, hogy tartalmaznia kell továbbá a nemek 
közötti egyenlőségre, a munkavállalók jogainak az üzleti tevékenységekbe való jobb 
integrálására irányuló politikákat, a tisztességes bérpolitika meghatározását, valamint 
ágazatspecifikus és/vagy földrajzi kérdéseket is. úgy véli, hogy az igazgatók 
javadalmazásának változó részét a vállalat fenntarthatósági stratégiájában meghatározott 
mérhető célok eléréséhez kell kötni;

14. úgy véli, hogy fenntarthatósági stratégiájuk meghatározása és nyomon követése során a 
vállalatoknak kapcsolatba kell lépniük valamennyi érdekelt féllel, beleértve a 
részvényeseket, a munkavállalók képviselőit vagy szóvivőit, valamint a rajtuk kívül 
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álló, de tevékenységeik és ellátási láncaik által érintett érdekelt feleket;

15. úgy véli, hogy e szerepvállalásnak az érintett vállalat méretétől és tevékenységi 
területétől függően tanácsadó bizottságok révén kell megvalósulnia, amelyekben az 
érdekelt felek képviselői vagy szóvivői vesznek részt, és amelynek feladata a 
fenntarthatósági stratégia tartalmával és végrehajtásával kapcsolatos tanácsadás; úgy 
véli, hogy az ilyen bizottságok számára biztosítani kell a jogot arra, hogy – amennyiben 
nagy többséggel jóváhagyják – belső vizsgálatot kérjenek és végezzenek, amennyiben a 
fenntarthatósági stratégia helyes végrehajtásával kapcsolatban ésszerű aggályok 
merülnek fel.
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INDOKOLÁS

Vállalati kontextusban a fenntarthatósági megközelítés azt jelenti, hogy megfelelően 
figyelembe veszik a vállalat különböző érdekelt feleinek érdekeit, beleértve az általános 
társadalmi és környezetvédelmi aggályokat is. Jelenleg számos nemzetközi kezdeményezés 
támogatja a fenntartható vállalatirányítást, különösen az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó 2011. évi ENSZ-irányelvek, az OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásai és az ILO multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó 
elvekről szóló háromoldalú nyilatkozata. Bár ezek az eszközök értékesek a felelős üzleti 
magatartás ösztönzésében a globalizált környezetben, továbbra is csak puha jogi eszközök. 

Az Európai Unió számos lépést tett a pénzügyi és gazdasági tevékenységek átláthatóságának és 
hosszú távú szemléletének előmozdítása érdekében, ilyen például a részvényesek jogairól szóló 
irányelv felülvizsgálata, a fenntartható növekedés finanszírozásáról szóló cselekvési terv, a 
közzétételekről szóló rendelet és a taxonómiai rendelet. A nem pénzügyi információk 
közzétételéről szóló irányelv 2014. évi elfogadása szintén fontos előrelépést jelentett az 
átláthatóság előmozdítása terén a vállalkozások teljesítményének, valamint a társadalomra és a 
környezetre gyakorolt hosszú távú hatásuknak a mérése, nyomon követése és kezelése 
érdekében. A végrehajtás során feltárt hiányosságok azonban azt mutatják, hogy javítani kell a 
nem pénzügyi jelentéstételi információkat az Unióban. Az előadó meg van győződve arról, 
hogy az átláthatóság kulcsfontosságú az elszámoltathatóság biztosításához. Ezért üdvözli, hogy 
a Bizottság elkötelezte magát a jelenlegi irányelv felülvizsgálata mellett. 

Ezen túlmenően a fenntartható vállalatirányítással kapcsolatban következetes európai 
megközelítést kell elérni végrehajtandó konkrét kötelezettségek, nem csupán az információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség megállapításával. Az előadó úgy véli, hogy új keretet 
kell létrehozni, amely meghatározza a vállalatok vezetőtestületeinek kötelezettségeit a 
fenntarthatóság tekintetében. 

A nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozó kötelezettségek

A fenntartható finanszírozásról szóló, 2018. május 29-i állásfoglalásában az Európai Parlament 
a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv alkalmazási körének bővítésére 
szólított fel. Az előadó szeretné megismételni ezt a felhívást, meghatározva, hogy mely 
vállalatoknak kell eleget tenniük a nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozó 
kötelezettségüknek. Úgy véli, hogy a jelenlegi hatály túl szűknek tűnik, és nincs összhangban 
a számviteli irányelvben foglalt fogalommeghatározásokkal. 

A lényegesség fogalommeghatározását felül kell vizsgálni, és hozzá kell igazítani azokhoz a 
kérdésekhez, amelyek befolyásolják a hosszú távú értékteremtést, és a vállalatok tisztán 
pénzügyi teljesítményén túlmutató szempontokat is magukban foglalnak. 

A nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv által kínált jelentős rugalmasság 
következtében a vállalatok adatszolgáltatása gyakran elégtelennek, megbízhatatlannak és össze 
nem hasonlíthatónak bizonyul. Az Európai Bizottság által kiadott, nem kötelező erejű 
iránymutatások nem orvosolták ezt a problémát. Az előadó ezért úgy véli, hogy egységes 
keretet kell létrehozni, amely egyértelmű, kiegyensúlyozott, érthető, az ágazaton belül a 
vállalatok között összehasonlítható, ellenőrizhető és objektív közzétételeket tesz lehetővé. 
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Egy másik visszatérő nehézség, amellyel az érdekelt feleknek szembe kell nézniük, az 
információk közzétételének helyével kapcsolatos, amelyre vonatkozóan a jelenlegi keret 
szintén jelentős rugalmasságot biztosít. Ezért szükségesnek tűnik e szempont harmonizálása. 
Az információnak minden körülmények között könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, például a 
vállalkozás honlapján vagy egy nyilvánosan hozzáférhető és ingyenes, az egész Unióra 
kiterjedő digitális platformon keresztül. 

A felülvizsgálat kulcsfontosságú részét kell képeznie a tartalom megbízhatóságának 
biztosítására vonatkozó követelménynek, amely nem része a nem pénzügyi információkra 
jelenleg alkalmazandó szabályoknak. Az előadó úgy véli, hogy a nyilatkozatokat egy pártatlan 
és független, bizonyosságot nyújtó szolgáltató által végzett kötelező ellenőrzésnek kell alávetni. 

Rendkívül fontos felkérni a Tanácsot, hogy sürgősen folytassa a tárgyalásokat a Parlamenttel a 
2013/34/EK irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi 
közzététele tekintetében történő módosításáról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatról.

Az igazgatók gondossági kötelezettsége és további intézkedések a vállalatirányítás 
fenntarthatóság-központúbbá tétele érdekében

A vállalatok nem absztrakt entitások, amelyek függetlenek a mai környezeti és társadalmi 
kihívásoktól. Aktívabban kell hozzájárulniuk a fenntarthatósághoz, mivel hosszú távú 
teljesítményük, ellenálló képességük, sőt túlélésük függhet a környezetvédelmi és szociális 
kérdésekre adott megfelelő válaszuktól. E tekintetben az igazgatók vállalattal szembeni 
gondossági kötelezettségét nemcsak a részvényhozamok rövid távú maximalizálásával, hanem 
a fenntarthatósággal kapcsolatos aggályokkal kapcsolatban is meg kell határozni. Mivel az 
igazgatók fontos szerepet játszanak a vállalatok stratégiájának meghatározásában és 
működésének felügyeletében, kötelességük, hogy a hosszú távú érdekeket és a fenntarthatósági 
kockázatokat, hatásokat, lehetőségeket és függőségeket beépítsék a vállalat átfogó 
stratégiájába. 

Az előadó úgy véli, hogy olyan új keretre van szükség, amely biztosítja, hogy a vállalkozások 
igazgatási, irányító és felügyelő testületeinek tagjai együttesen feleljenek a vállalati 
fenntarthatósági stratégia meghatározásáért, közzétételéért és nyomon követéséért. Ez a 
kötelezettség szükségessé teszi azon érdekelt felek érdekeinek figyelembevételét is, akiket a 
társaság tevékenysége hátrányosan érinthet. Az előadó úgy véli, hogy a fenntarthatósági 
stratégiának mérhető, konkrét, időhöz kötött és tudományosan megalapozott célokat kell 
tartalmaznia, amelyek összhangban állnak az Unió nemzetközi szintű 
kötelezettségvállalásaival. Tartalmaznia kell továbbá a munkavállalók jogainak az üzleti 
tevékenységekbe való jobb integrálására irányuló politikákat, a tisztességes bérpolitika 
meghatározását, valamint ágazatspecifikus és/vagy földrajzi kérdéseket. 

A fenntarthatósági stratégia meghatározásának és nyomon követésének folyamatába be kell 
vonni minden érdekelt felet, például a részvényeseket, a munkavállalók képviselőit és a 
vállalkozás tevékenységeiben érintett külső érdekelt feleket. A vállalat méretétől függően 
fontolóra kell venni, hogy e célból tanácsadó bizottságokat hozzanak létre. 
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