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3.6.2015 A8-0158/4 

Pakeitimas  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant užtikrinti, kad akcininkai 

gal÷tų veiksmingai pareikšti nuomonę d÷l 

atlyginimų politikos, jiems tur÷tų būti 

suteikta teis÷ tvirtinti atlyginimų politiką, 

remiantis aiškia, suprantama ir išsamia 

bendrov÷s atlyginimų politikos apžvalga, 

suderinant šią politiką su bendrov÷s verslo 

strategija, tikslais, vertyb÷mis ir ilgalaikiais 

interesais ir įtraukiant į ją interesų 

konfliktų vengimo priemones. Bendrov÷s 

tur÷tų mok÷ti atlyginimą direktoriams tik 

pagal akcininkų patvirtintą atlyginimų 

politiką. Patvirtinta atlyginimų politika 

tur÷tų būti nedelsiant paskelbta viešai; 

(16) siekiant užtikrinti, kad akcininkai 

gal÷tų veiksmingai pareikšti nuomonę d÷l 

atlyginimų politikos, jiems tur÷tų būti 

suteikta patariamojo pobūdžio teis÷ d÷l 

atlyginimų politikos, remiantis aiškia, 

suprantama ir išsamia bendrov÷s 

atlyginimų politikos apžvalga, suderinant 

šią politiką su bendrov÷s verslo strategija, 

tikslais, vertyb÷mis ir ilgalaikiais interesais 

ir įtraukiant į ją interesų konfliktų vengimo 

priemones. Bendrov÷s tur÷tų mok÷ti 

atlyginimą direktoriams tik pagal 

akcininkams pateiktą atlyginimų politiką. 

Patvirtinta atlyginimų politika tur÷tų būti 

nedelsiant paskelbta viešai; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Pakeitimas  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) siekiant užtikrinti, kad atlyginimų 

politikos įgyvendinimas atitiktų patvirtintą 

politiką, akcininkams tur÷tų būti suteikta 

teis÷ balsuoti d÷l bendrov÷s atlyginimų 

ataskaitos. Siekiant užtikrinti direktorių 

atskaitingumą, atlyginimų ataskaita tur÷tų 

būti aiški ir suprantama ir joje tur÷tų būti 

išsamiai apžvelgti per pastaruosius 

finansinius metus atskiriems direktoriams 

skirti atlyginimai. Jeigu akcininkai balsuoja 

prieš atlyginimų ataskaitą, bendrov÷ kitoje 

atlyginimų ataskaitoje tur÷tų paaiškinti, 

kaip atsižvelgta į akcininkų balsavimą; 

(17) siekiant užtikrinti, kad atlyginimų 

politikos įgyvendinimas atitiktų patvirtintą 

politiką, akcininkams tur÷tų būti suteikta 

patariamojo pobūdžio teis÷ balsuoti d÷l 

bendrov÷s atlyginimų ataskaitos. Siekiant 

užtikrinti direktorių atskaitingumą, 

atlyginimų ataskaita tur÷tų būti aiški ir 

suprantama ir joje tur÷tų būti išsamiai 

apžvelgti per pastaruosius finansinius 

metus direktoriams skirti atlyginimai. Jeigu 

akcininkai balsuoja prieš atlyginimų 

ataskaitą, bendrov÷ kitoje atlyginimų 

ataskaitoje tur÷tų paaiškinti, kaip 

atsižvelgta į akcininkų balsavimą; 

Or. en 



 

AM\1064101LT.doc  PE555.221v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

3.6.2015 A8-0158/6 

Pakeitimas  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) sandoriai su susijusiomis šalimis gali 

pakenkti bendrov÷ms ir jų akcininkams, 

nes jais susijusiai šaliai gali būti suteikta 

galimyb÷ įgyti bendrovei priklausančią 

atitinkamą vertę. Taigi yra svarbios 

tinkamos akcininkų interesų apsaugos 

garantijos. D÷l šios priežasties valstyb÷s 

nar÷s tur÷tų užtikrinti, kad d÷l sandorių, 

sudarančių daugiau nei 5 proc. bendrov÷s 

turto, ar sandorių, turinčių reikšmingą 

poveikį pelnui ar apyvartai, akcininkai 

tur÷tų balsuoti visuotiniame susirinkime. 

Jeigu susijusių šalių sandoryje dalyvauja 

akcininkas, jam netur÷tų būti leista d÷l 

tokio sandorio balsuoti. Bendrovei 

netur÷tų būti leidžiama sudaryti sandorio, 

kol akcininkai jo n÷ra patvirtinę. Apie 

sandorius su susijusiomis šalimis, 

sudarančius daugiau nei 1 proc. 

bendrov÷s turto, bendrov÷s tur÷tų viešai 

skelbti sandorio sudarymo metu ir prie 

skelbimo prid÷ti nepriklausomo trečiojo 

asmens ataskaitą, kurioje įvertinama, ar 

sandoris vykdomas rinkos sąlygomis, ir 

patvirtinama, kad akcininkų, įskaitant 

smulkiuosius akcininkus, požiūriu sandoris 

(19) sandoriai su susijusiomis šalimis gali 

pakenkti bendrov÷ms, nes jais susijusiai 

šaliai gali būti suteikta galimyb÷ įgyti 

bendrovei priklausančią atitinkamą vertę. 

Taigi, tinkamos bendrovių interesų 

apsaugos garantijos yra svarbios. D÷l šios 

priežasties valstyb÷s nar÷s tur÷tų užtikrinti, 

kad reikšmingus sandorius su susijusiomis 

šalimis patvirtintų akcininkai arba 

bendrov÷s administracinis ar priežiūros 

organas, laikydamasis tvarkos, pagal 

kurią būtų užkertamas kelias susijusiai 

šaliai pasinaudoti savo pad÷timi ir 

tinkamai apsaugomi bendrov÷s ir 

akcininkų, visų pirma smulkiųjų 

akcininkų, kurie n÷ra susijusios šalys, 

interesai. Apie reikšmingus sandorius su 

susijusiomis šalimis bendrov÷s tur÷tų 

viešai skelbti v÷liausiai sandorio sudarymo 

metu ir prie skelbimo prid÷ti 

nepriklausomo trečiojo asmens ataskaitą, 

kurioje įvertinama, ar sandoris vykdomas 

rinkos sąlygomis, ir patvirtinama, kad 

bendrov÷s, įskaitant smulkiuosius 

akcininkus, požiūriu sandoris yra 

sąžiningas ir pagrįstas. Valstyb÷ms nar÷ms 
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yra sąžiningas ir pagrįstas. Valstyb÷ms 

nar÷ms tur÷tų būti leidžiama reikalavimo 

netaikyti sandoriams tarp bendrov÷s ir jos 

visiškai nuosavyb÷s teise valdomų 

patronuojamųjų įmonių. Valstyb÷ms 

nar÷ms taip pat tur÷tų būti suteikta 

galimyb÷ leisti bendrov÷ms prašyti 

akcininkų iš anksto patvirtinti aiškiai 

apibr÷žtų tipų pasikartojančius sandorius, 

sudarančius daugiau nei 5 proc. jų turto, 

ir prašyti akcininkų tam tikromis 

sąlygomis iš anksto atleisti nuo pareigos 

teikti nepriklausomo trečiojo asmens 

ataskaitą d÷l pasikartojančiu sandorių, 

sudarančių daugiau nei 1 proc. jų turto, 

siekiant bendrov÷ms supaprastinti tokių 

sandorių sudarymą; 

tur÷tų būti leidžiama reikalavimo netaikyti 

sandoriams tarp bendrov÷s ir bendrųjų 

įmonių bei vienos ar daugiau jos grup÷s 

narių, jei visos tų grup÷s narių ar 

bendrųjų įmonių nuosavyb÷s teis÷s 

priklauso bendrovei arba jei n÷ viena kita 

bendrov÷s susijusi šalis neturi tų grup÷s 

narių ar bendrųjų įmonių akcijų, o 

sandoriai sudaromi vykdant įprastinę 

veiklą ir įprastomis rinkos sąlygomis; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Pakeitimas  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Direktyva 2007/36/EB 

1 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Ib skyrius taikomas instituciniams 

investuotojams ir turto valdytojams tiek, 

kiek jie tiesiogiai ar per kolektyvinio 

investavimo subjektą investuoja 

institucinių investuotojų vardu, jeigu šie 

investuoja į akcijas. 

4. Ib skyrius taikomas instituciniams 

investuotojams, įgaliotiesiems 

konsultantams tiek, kiek jie tiesiogiai ar 

per kolektyvinio investavimo subjektą 

investuoja institucinių investuotojų vardu, 

jeigu šie investuoja į akcijas, kuriomis 

prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir 

turto valdytojams, jeigu jie investuoja į 

šias akcijas. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Pakeitimas  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2007/36/EB 

2 straipsnio h punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) akcininko dalyvavimas – tai paties 

akcininko ar kartu su kitais akcininkais 

vykdomas bendrovių steb÷jimas tokiais 

klausimais kaip strategija, veiklos 

rezultatai, rizika, kapitalo struktūra ir 

įmon÷s valdymas, vedant dialogą šiais 

klausimais su bendrove ir balsuojant 

visuotiniame susirinkime; 

h) akcininko dalyvavimas – tai paties 

akcininko ar kartu su kitais akcininkais 

vykdomas bendrovių steb÷jimas tokiais 

aktualiais klausimais kaip strategija, 

finansin÷s ir nefinansin÷s veiklos 

rezultatai, rizika, kapitalo struktūra ir 

įmon÷s valdymas, vykdant dialogą šiais 

klausimais su bendrove ir naudojantis 

balsavimo teis÷mis bei kitomis su 

akcijomis susijusiomis teis÷mis; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Pakeitimas  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2007/36/EB 

3c straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷s 

patvirtintų visuotiniuose susirinkimuose 

akcininkų ar jų vardu atiduotus 

galiojančius balsus. Jeigu tarpininkas 

balsuoja, jis balsavimo patvirtinimą 

perduoda akcininkui. Jeigu akcijų paketo 

grandin÷je yra daugiau negu vienas 

tarpininkas, patvirtinimas pernelyg 

nedelsiant perduodamas tarpininkams. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷s 

visuotiniuose susirinkimuose 

balsuojantiems asmenims patvirtintų jų 

balsus, kai balsavimas vyksta 

elektronin÷mis priemon÷mis. Jeigu 

tarpininkas balsuoja, jis balsavimo 

patvirtinimą perduoda akcininkui. Jeigu 

akcijų paketo grandin÷je yra daugiau negu 

vienas tarpininkas, patvirtinimas pernelyg 

nedelsiant perduodamas tarpininkams. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Pakeitimas  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 

Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2007/36/EB 

3h straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad turto 

valdytojai kas pusmetį atskleistų 

instituciniam investuotojui, su kuriuo 

sudarę 3g straipsnio 2 dalyje nurodytą 

susitarimą, kaip jų investavimo strategija ir 

jos įgyvendinimas atitinka šį susitarimą ir 

kaip investavimo strategija ir jos 

įgyvendinimu prisidedama prie institucinio 

investuotojo turto ilgalaikių rezultatų. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad turto 

valdytojai atskleistų instituciniam 

investuotojui, su kuriuo sudarę 3g 

straipsnyje nurodytą susitarimą, kaip jų 

investavimo strategija ir jos įgyvendinimas 

atitinka šį susitarimą ir kaip investavimo 

strategija ir jos įgyvendinimu prisidedama 

prie institucinio investuotojo turto 

ilgalaikių rezultatų. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad turto 

valdytojai instituciniam investuotojui kas 

pusmetį atskleistų visą toliau nurodytą 

informaciją: 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad prireikus 

turto valdytojai visuomenei kasmet 

atskleistų toliau nurodytą informaciją: 

a) ar jie priima investavimo sprendimus 

remdamiesi sprendimais d÷l bendrov÷s, į 

kurią investuojama, ilgalaikių veiklos 

rezultatų, įskaitant nefinansin÷s veiklos 

rezultatus, o jeigu taip, tai kaip jie priima 

šiuos sprendimus; 

a) ar jie priima investavimo sprendimus 

remdamiesi sprendimais d÷l bendrov÷s, į 

kurią investuojama, ilgalaikių veiklos 

rezultatų, įskaitant nefinansin÷s veiklos 

rezultatus, o jeigu taip, tai kaip jie priima 

šiuos sprendimus; 

b) kaip buvo sudarytas portfelis, 

paaiškinant reikšmingus jo pra÷jusio 

laikotarpio pokyčius; 

b) kaip buvo sudarytas portfelis, 

paaiškinant reikšmingus jo pra÷jusio 

laikotarpio pokyčius; 

c) portfelio apyvartos dydį, jos c) portfelio apyvartos dydį, jos 
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apskaičiavimo metodą ir paaiškinimą, jeigu 

apyvarta viršijo užsibr÷žtą dydį; 

apskaičiavimo metodą ir paaiškinimą, jeigu 

apyvarta viršijo užsibr÷žtą dydį; 

d) portfelio apyvartos išlaidas; d) portfelio apyvartos išlaidas; 

e) savo vertybinių popierių skolinimo 

politiką ir jos įgyvendinimą; 

e) savo vertybinių popierių skolinimo 

politiką ir jos įgyvendinimą; 

f) ar d÷l dalyvavimo veiklos yra kilę ar gali 

kilti interesų konfliktų, o jeigu jų yra kilę, 

tai kaip turto valdytojas juos išsprend÷; 

f) ar d÷l dalyvavimo veiklos yra kilę ar gali 

kilti interesų konfliktų, o jeigu jų yra kilę, 

tai kaip turto valdytojas juos išsprend÷; 

g) ar turto valdytojas naudojasi įgaliotųjų 

konsultantų paslaugomis dalyvavimo 

veiklos tikslais, o jeigu taip, tai kaip jis 

jomis naudojasi. 

g) ar turto valdytojas naudojasi įgaliotųjų 

konsultantų paslaugomis dalyvavimo 

veiklos tikslais, o jeigu taip, tai kaip jis 

jomis naudojasi. 

3. Pagal 2 dalį atskleista informacija 

teikiama nemokamai, o jeigu turto 

valdytojas valdo turtą ne savo nuožiūra, 

atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų 

klientą, paprašius informacija turi būti 

teikiama ir kitiems investuotojams. 

3. Jeigu turto valdytojas valdo turtą ne savo 

nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną 

konkretų klientą, valstyb÷s nar÷s gali 

nustatyti, kad paprašius ši informacija turi 

būti teikiama ir kitiems investuotojams 

Or. en 

 

 

 


