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3.6.2015 A8-0158/4 

Изменение  4 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се гарантира, че акционерите 

могат действително да влияят върху 

политиката за възнагражденията, те 

следва да получат право да я одобряват 

въз основа на ясен, разбираем и пълен 

преглед на политиката за 

възнагражденията на дружеството, 

която следва да бъде съгласувана с 

финансово-икономическата стратегия, 

целите, ценностите и дългосрочните 

интереси на дружеството и да включва 

мерки за предотвратяване на конфликти 

на интереси. Дружествата следва да 

плащат възнаграждения на своите 

директори само в съответствие с 

одобрена от акционерите политика за 

възнагражденията. Гласуваната 

политика за възнагражденията следва 

незабавно да бъде публично оповестена. 

(16) За да се гарантира, че акционерите 

могат действително да влияят върху 

политиката за възнагражденията, те 

следва да получат право на 

съвещателен глас по нея въз основа на 

ясен, разбираем и пълен преглед на 

политиката за възнагражденията на 

дружеството, която следва да бъде 

съгласувана с финансово-

икономическата стратегия, целите, 

ценностите и дългосрочните интереси 

на дружеството и да включва мерки за 

предотвратяване на конфликти на 

интереси. Дружествата следва да 

плащат възнаграждения на своите 

директори само в съответствие с 

представена на акционерите политика 

за възнагражденията. Гласуваната 

политика за възнагражденията следва 

незабавно да бъде публично оповестена. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Изменение  5 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се гарантира, че прилагането 

на политиката за възнагражденията 

съответства на одобрената политика, 

акционерите следва да получат право да 

гласуват по доклада на дружеството за 

възнагражденията. За да се осигури 

отчетността на директорите, докладът за 

възнагражденията следва да бъде ясен и 

разбираем и да съдържа пълен преглед 

на възнагражденията на отделните 

директори през последната финансова 

година. Когато акционерите гласуват 

срещу доклада за възнагражденията, 

дружеството следва да обясни в 

следващия доклад за възнагражденията 

как е взето предвид гласуването на 

акционерите. 

(17) За да се гарантира, че прилагането 

на политиката за възнагражденията 

съответства на политиката, 

акционерите следва да получат право на 

съвещателен глас по доклада на 

дружеството за възнагражденията. За да 

се осигури отчетността на директорите, 

докладът за възнагражденията следва да 

бъде ясен и разбираем и да съдържа 

пълен преглед на възнагражденията на 

директори през последната финансова 

година. Когато акционерите гласуват 

срещу доклада за възнагражденията, 

дружеството следва да обясни в 

следващия доклад за възнагражденията 

как е взето предвид гласуването на 

акционерите. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Изменение  6 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Сделките със свързани лица могат 

да увредят интересите на дружествата и 

техните акционери, тъй като могат да 

създадат възможност за свързаното лице 

да си присвои стойност, принадлежаща 

на дружеството. Следователно 

подходящите предпазни мерки за 

защита на интересите на акционерите 

са от голямо значение. Поради това 

държавите членки следва да гарантират, 

че сделките със свързани лица, 

представляващи повече от 5 % от 

активите на дружествата, или 

сделките, които могат да окажат 

съществен ефект върху печалбата 

или оборота, се подлагат на гласуване 

от акционерите на общо събрание. 

Когато сделката със свързани лица 

включва акционер, той следва да не 

бъде допускан до гласуването по нея. 

Дружеството следва да няма право да 

сключи сделката, преди тя да бъде 

одобрена от акционерите. 

Дружествата следва да обявяват при 

сключването им сделките със свързани 

лица, които представляват повече от 

(19) Сделките със свързани лица могат 

да увредят интересите на дружествата, 

тъй като могат да създадат възможност 

за свързаното лице да си присвои 

стойност, принадлежаща на 

дружеството. Следователно 

подходящите предпазни мерки за 

защита на интересите на дружествата 

са от голямо значение. Поради това 

държавите членки следва да гарантират, 

че съществените сделки със свързани 

лица се одобряват от акционерите 

или от административните или 

надзорните органи на дружествата в 

съответствие с процедури, които не 

позволяват на свързани лица да се 

възползват от позицията си и 

осигуряват адекватна защита на 

интересите на дружеството и на 

акционерите, които не са свързани 

лица, включително на 

миноритарните акционери. 

Дружествата следва да обявяват най-

късно при сключването им 

съществените сделки със свързани 

лица, като при обявяването представят и 
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1 % от техните активи, като при 

обявяването представят и доклад от 

независима трета страна, с който се 

анализира дали сделката е извършена 

при пазарни условия и се потвърждава, 

че сделката е справедлива и обоснована 

от гледна точка на акционерите, 

включително малцинствените 

акционери. Държавите членки следва да 

имат право да освобождават от 

изискванията сделките, сключени 

между дружеството и изцяло 

притежаваните от него дъщерни 

дружества. Държавите членки следва 

също така да могат да разрешават на 

дружествата да искат 

предварително одобрение от 

акционерите си за някои ясно 

определени видове повторяеми сделки 

на стойност над 5 % от активите и 

да искат от акционерите си 

предварително освобождаване от 

задължението да представят доклад 

от независима трета страна за 

повторяемите сделки на стойност 

над 1 % от активите, при определени 

условия, за да бъде улеснено 

сключването на такива сделки от 

дружествата. 

доклад от независима трета страна, с 

който се анализира дали сделката е 

извършена при пазарни условия и се 

потвърждава, че сделката е справедлива 

и обоснована от гледна точка на 

дружеството, включително 

миноритарните акционери. Държавите 

членки следва да имат право да 

освобождават от изискванията сделките, 

сключени между дружеството и 

съвместните предприятия и един или 

повече членове на групата, при условие 

че тези членове на групата или 

съвместни предприятия са изцяло 

притежавани от дружеството или 

че никое друго свързано лице от 

дружеството не е заинтересовано от 

членовете или от съвместното 

предприятие и сделките са сключени 

в хода на обичайната дейност и при 

нормални пазарни условия. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Изменение  7 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 1 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Глава Iб се прилага по отношение на 

институционалните инвеститори и по 

отношение на управителите на активи, 

когато инвестират от името на 

институционалните инвеститори 

пряко или чрез предприятие за 

колективно инвестиране, доколкото 

инвестират в акции. 

4. Глава Iб се прилага по отношение на 

институционалните инвеститори, 

упълномощените съветници в 

степента, в която те инвестират в 

акции, търгувани на регулиран пазар, 

пряко или чрез предприятие за 

колективно инвестиране, от името 

на институционалните 

инвеститори, и по отношение на 

управителите на активи, доколкото 

инвестират в такива акции. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Изменение  8 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) „ангажираност на акционерите“ 

означава наблюдение на дружествата, 

извършвано от акционерите, 

самостоятелно или заедно с други 

акционери, по въпроси като стратегия, 

резултати, риск, капиталова структура и 

корпоративно управление, като 

съответните акционери водят диалог 

с дружествата по тези въпроси и 

гласуват на общото събрание; 

з) „ангажираност на акционерите“ 

означава наблюдение на дружествата, 

извършвано от акционерите, 

самостоятелно или заедно с други 

акционери, по значими въпроси, като 

стратегия, финансови и нефинансови 

резултати, риск, капиталова структура и 

корпоративно управление, като се 

провежда диалог с дружествата по тези 

въпроси и се упражнява правото на 

глас и други права, свързани с 

акциите; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Изменение  9 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3в - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

дружествата потвърждават гласовете, 

подадени на общите събрания от 

акционерите или от тяхно име. 

Когато гласът е подаден от посредника, 

той предава информацията за 

гласуването на акционера. Когато във 

веригата от притежатели има няколко 

посредници, потвърждението се предава 

между тях своевременно. 

2. Държавите членки гарантират, че 

дружествата потвърждават гласовете, 

подадени на общите събрания, когато 

те са подадени по електронен път до 

лицето, което ги поставя на 

гласуване. Когато гласът е подаден от 

посредника, последният  предава 

информацията за гласуването на 

акционера. Когато във веригата от 

притежатели има няколко посредници, 

потвърждението се предава между тях 

своевременно. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Изменение  10 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че на 

всеки шест месеца управителите на 

активи оповестяват пред 

институционалния инвеститор, с когото 

са сключили споразумението по 

член 3ж, параграф 2, как тяхната 

инвестиционна стратегия и нейното 

изпълнение съответстват на 

споразумението и как допринасят за 

средно- и дългосрочните показатели на 

активите на институционалния 

инвеститор. 

1. Държавите членки гарантират, че 

управителите на активи оповестяват 

пред институционалния инвеститор, с 

когото са сключили споразумението, 

посочено в член 3ж, как тяхната 

инвестиционна стратегия и нейното 

изпълнение допринасят за средно- и 

дългосрочните показатели на активите 

на институционалния инвеститор. 

2. Държавите членки гарантират, че на 

всеки шест месеца управителите на 

активи оповестяват пред 

институционалния инвеститор цялата 

следваща информация: 

2. Държавите членки гарантират, че 

всяка година управителите на активи 

оповестяват пред институционалния 

инвеститор следната информация по 

целесъобразност: 

a) дали и как вземат инвестиционни 

решения въз основа на преценки за 

средно- и дългосрочните резултати на 

дружеството, в което са инвестирали, 

включително нефинансовите резултати; 

a) дали и как вземат инвестиционни 

решения въз основа на преценки за 

средно- и дългосрочните резултати на 

дружеството, в което са инвестирали, 

включително нефинансовите резултати; 

б) как е съставен портфейлът, б) как е съставен портфейлът, 
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включително разяснение за 

съществените промени в него през 

предходния период; 

включително разяснение за 

съществените промени в него през 

предходния период; 

в) обращаемостта на активите в 

портфейла, използвания метод за 

изчисляването ѝ и разяснение при 

превишаване на целевата стойност; 

в) обращаемостта на активите в 

портфейла, използвания метод за 

изчисляването ѝ и разяснение при 

превишаване на целевата стойност; 

г) разходите, свързани с обращаемостта 

на активите в портфейла; 

г) разходите, свързани с обращаемостта 

на активите в портфейла; 

д) своята политика за предоставяне на 

ценни книжа в заем и нейното 

прилагане; 

д) своята политика за предоставяне на 

ценни книжа в заем и нейното 

прилагане; 

е) дали и какви действителни или 

възможни конфликти на интереси са 

възникнали във връзка с дейностите по 

ангажираността и как ги е разрешил 

управителят на активи; 

е) дали и какви действителни или 

възможни конфликти на интереси са 

възникнали във връзка с дейностите по 

ангажираността и как ги е разрешил 

управителят на активи; 

ж) дали и как управителят на активи 

ползва упълномощени съветници за 

целите на дейностите по 

ангажираността. 

ж) дали и как управителят на активи 

ползва упълномощени съветници за 

целите на дейностите по 

ангажираността. 

3. Информацията, оповестявана по 

силата на параграф 2, се предоставя 

безплатно, а когато управителят на 

активи не управлява активите по 

собствена преценка за всеки отделен 

клиент, тя се предоставя и на други 

инвеститори при поискване. 

3. Когато управителят на активи не 

управлява активите по собствена 

преценка за всеки отделен клиент, 

държавите членки могат да 

предвидят, че такава информация се 

предоставя и на други инвеститори при 

поискване. 

Or. en 

 

 


