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Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2007/36/EY
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakkeenomistajilla on oikeus äänestää 
johtajia koskevasta 
palkitsemisjärjestelmästä. Yhtiöiden on 
palkittava johtajiaan ainoastaan 
osakkeenomistajien hyväksymän 
palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 
Järjestelmä on annettava 
osakkeenomistajien hyväksyttäväksi 
vähintään kolmen vuoden välein.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakkeenomistajilla ja työntekijöiden 
edustajilla on oikeus äänestää johtajia 
koskevasta palkitsemisjärjestelmästä. 
Yhtiöiden on palkittava johtajiaan 
ainoastaan osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien hyväksymän 
palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 
Järjestelmä on annettava 
osakkeenomistajien hyväksyttäväksi 
vähintään kolmen vuoden välein.
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Mietintö A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
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Komission teksti Tarkistus

Järjestelmässä on ilmoitettava 
kokonaispalkitsemisen enimmäismäärät, 
jotka voidaan myöntää, ja kiinteän ja 
muuttuvan palkitsemisen eri osien vastaava 
suhteellinen osuus. Siinä on ilmoitettava, 
miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja 
työsuhteen ehdot on otettu huomioon 
järjestelmää tai johtajien palkitsemista 
vahvistettaessa, ilmoittamalla, mikä on 
johtajien keskimääräisen palkitsemisen ja 
muiden, yhtiön johtoon kuulumattomien 
kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen 
palkitsemisen suhde ja miksi tätä suhdetta 
pidetään asianmukaisena. Suhde voi 
puuttua järjestelmästä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Siinä tapauksessa 
järjestelmässä on ilmoitettava, miksi 
suhde puuttuu ja mitä sellaisia 
toimenpiteitä on toteutettu, joilla on sama 
vaikutus.

Järjestelmässä on ilmoitettava 
kokonaispalkitsemisen enimmäismäärät, 
jotka voidaan myöntää, ja kiinteän ja 
muuttuvan palkitsemisen eri osien vastaava 
suhteellinen osuus. Siinä on ilmoitettava, 
miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja 
työsuhteen ehdot on otettu huomioon 
järjestelmää tai johtajien palkitsemista 
vahvistettaessa, ilmoittamalla, mikä on 
johtajien keskimääräisen palkitsemisen ja 
muiden, yhtiön johtoon kuulumattomien 
kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen 
palkitsemisen suhde ja miksi tätä suhdetta 
pidetään asianmukaisena.
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