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Pozmeňujúci návrh 2/rev
Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2007/36/ES
Článok 9a – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
akcionári právo hlasovať o politike 
odmeňovania, pokiaľ ide o riadiacich 
pracovníkov. Spoločnosti vyplácajú 
odmenu svojim riadiacim pracovníkom len 
v súlade s politikou odmeňovania, ktorá 
bola schválená akcionármi. Politika 
odmeňovania sa predkladá akcionárom na 
schválenie aspoň každé tri roky.

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
akcionári a zástupcovia pracovníkov právo 
hlasovať o politike odmeňovania, pokiaľ 
ide o riadiacich pracovníkov. Spoločnosti 
vyplácajú odmenu svojim riadiacim 
pracovníkom len v súlade s politikou 
odmeňovania, ktorá bola schválená 
akcionármi a zástupcami pracovníkov. 
Politika odmeňovania sa predkladá 
akcionárom na schválenie aspoň každé tri 
roky.
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Pozmeňujúci návrh 3/rev
Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2007/36/ES
Článok 9a – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mali by sa v nej uvádzať maximálne sumy, 
ktoré môžu byť udelené, a zodpovedajúci 
pomerný podiel rôznych zložiek pevnej a 
pohyblivej odmeny. V politike by sa malo 
ozrejmiť, ako sa zohľadnili platové 
podmienky a podmienky zamestnanosti 
zamestnancov pri jej stanovovaní a 
stanovovaní odmeny riadiacich 
pracovníkov, a to prostredníctvom 
vysvetlenia pomeru medzi priemernou 
odmenou riadiacich pracovníkov 
a priemernou odmenou zamestnancov 
spoločnosti na plný úväzok okrem 
riadiacich pracovníkov a vysvetlenie, prečo 
sa tento pomer považuje za primeraný. Za 
výnimočných okolností politika nemusí 
obsahovať uvedený pomer. V takomto 
prípade by sa v nej malo vysvetliť, prečo 
tento pomer neobsahuje a aké opatrenia s 
rovnakým účinkom sa prijali.

Mali by sa v nej uvádzať maximálne sumy, 
ktoré môžu byť udelené, a zodpovedajúci 
pomerný podiel rôznych zložiek pevnej 
a pohyblivej odmeny. V politike by sa 
malo ozrejmiť, ako sa zohľadnili platové 
podmienky a podmienky zamestnanosti 
zamestnancov pri jej stanovovaní 
a stanovovaní odmeny riadiacich 
pracovníkov, a to prostredníctvom 
vysvetlenia pomeru medzi priemernou 
odmenou riadiacich pracovníkov 
a priemernou odmenou zamestnancov 
spoločnosti na plný úväzok okrem 
riadiacich pracovníkov a vysvetlenie, prečo 
sa tento pomer považuje za primeraný.
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