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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
részvényesek a javadalmazási politikával 
kapcsolatos szavazati joggal 
rendelkezzenek az igazgatók tekintetében. 
A vállalkozások az igazgatók részére csak 
a részvényesek által jóváhagyott 
javadalmazási politika alapján fizethetnek 
ki javadalmazást. E politikát legalább 
háromévente a részvényesek elé kell 
terjeszteni jóváhagyás céljából.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
részvényesek és a munkavállalók 
képviselői a javadalmazási politikával 
kapcsolatos szavazati joggal 
rendelkezzenek az igazgatók tekintetében. 
A vállalkozások az igazgatók részére csak 
a részvényesek és a munkavállalók 
képviselői által jóváhagyott javadalmazási 
politika alapján fizethetnek ki 
javadalmazást. E politikát legalább 
háromévente a részvényesek elé kell 
terjeszteni jóváhagyás céljából.
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A politika feltünteti a teljes javadalmazás 
adható legmagasabb összegét, valamint a 
javadalmazás különböző rögzített és 
változó összetevőinek megfelelő, relatív 
arányát. Az igazgatók átlagos 
javadalmazása és a vállalkozás nem 
igazgató teljes munkaidős 
munkavállalóinak átlagos javadalmazása 
közötti arány, valamint annak indokolása 
révén, hogy ez az arány miért tekinthető 
megfelelőnek, a javadalmazási politikának 
be kell mutatnia, hogy az igazgatók 
javadalmazásának kialakítása során hogyan 
került figyelembevételre a vállalkozás 
munkavállalóinak fizetése és 
foglalkoztatási feltételeik. Kivételes 
esetekben el lehet tekinteni az említett 
arány megadásától. Kivételes esetekben el 
lehet tekinteni az említett arány 
megadásától. Ez esetben a politikának 
magyarázatot kell szolgáltatnia arra, miért 
nincs feltüntetve az arány, valamint be 
kell mutatnia, milyen azonos hatású 
intézkedésekre került sor.

A politika feltünteti a teljes javadalmazás 
adható legmagasabb összegét, valamint a 
javadalmazás különböző rögzített és 
változó összetevőinek megfelelő, relatív 
arányát. Az igazgatók átlagos 
javadalmazása és a vállalkozás nem 
igazgató teljes munkaidős 
munkavállalóinak átlagos javadalmazása 
közötti arány, valamint annak indokolása 
révén, hogy ez az arány miért tekinthető 
megfelelőnek, a javadalmazási politikának 
be kell mutatnia, hogy az igazgatók 
javadalmazásának kialakítása során hogyan 
került figyelembevételre a vállalkozás 
munkavállalóinak fizetése és 
foglalkoztatási feltételeik. Kivételes 
esetekben el lehet tekinteni az említett 
arány megadásától.
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