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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et aktsionäridel 
on õigus hääletada juhtide suhtes 
kohaldatava tasustamispoliitika üle. 
Äriühingud maksavad oma juhtidele tasu 
ainult kooskõlas aktsionäride poolt heaks 
kiidetud tasustamispoliitikaga. Kõnealune 
poliitika esitatakse aktsionäridele 
heakskiitmiseks vähemalt iga kolme aasta 
järel.

1. Liikmesriigid tagavad, et aktsionäridel ja 
töötajate esindajatel on õigus hääletada 
juhtide suhtes kohaldatava 
tasustamispoliitika üle. Äriühingud 
maksavad oma juhtidele tasu ainult 
kooskõlas aktsionäride ja töötajate 
esindajate poolt heaks kiidetud 
tasustamispoliitikaga. Kõnealune poliitika 
esitatakse aktsionäridele heakskiitmiseks 
vähemalt iga kolme aasta järel.
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Poliitikaga nähakse ette määrata võidava 
kogutasu maksimumsumma ning vastav 
põhitasu ja muutuvtasu eri komponentide 
suhteline osakaal. Sellega selgitatakse, 
kuidas on poliitika kehtestamisel või 
juhtide tasustamisel arvesse võetud 
äriühingu töötajate palga- ja töötingimusi, 
põhjendades juhtide keskmise tasu ja 
äriühingu muude täiskohaga töötajate kui 
juhtide keskmise tasu suhet ning seda, miks 
sellist suhet peetakse asjakohaseks. 
Poliitikas võib erandkorras kõnealust 
suhet mitte kajastada erakorralistel 
asjaoludel. Sel juhul tuleb selgitada, miks 
suhet ei ole kajastatud ja milliseid sama 
mõjuga meetmeid on võetud.

Poliitikaga nähakse ette määrata võidava 
kogutasu maksimumsumma ning vastav 
põhitasu ja muutuvtasu eri komponentide 
suhteline osakaal. Selles selgitatakse, 
kuidas on tasustamispoliitika kehtestamisel 
või juhtide tasustamisel arvesse võetud 
äriühingu töötajate palga- ja töötingimusi, 
põhjendades juhtide keskmise tasu ja 
äriühingu muude täiskohaga töötajate kui 
juhtide keskmise tasu suhet ning seda, miks 
sellist suhet peetakse asjakohaseks.

Or. en


