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3.6.2015 A8-0158/4 

Predlog spremembe  4 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 
Sajjad Karim 
v imenu skupine ECR 
Cecilia Wikström 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Da se zagotovi, da lahko delničarji 
predložijo učinkovito mnenje o politiki 
prejemkov, bi jim morala biti dana pravica, 
da odobrijo politiko prejemkov na podlagi 
jasnega, razumljivega in celovitega 
pregleda politike prejemkov podjetja, ki bi 
moral biti usklajen s poslovno strategijo, 
cilji, vrednotami in dolgoročnimi interesi 
podjetja ter bi moral vključevati ukrepe za 
preprečevanje navzkrižij interesov. 
Podjetja bi morala svojim direktorjem 
plačati prejemke le v skladu s politiko 
prejemkov, ki so jo odobrili delničarji. 
Odobreno politiko prejemkov bi bilo treba 
nemudoma razkriti javnosti. 

(16) Da se zagotovi, da lahko delničarji 
predložijo učinkovito mnenje o politiki 
prejemkov, bi jim morala biti dana pravica, 
da posvetovalno glasujejo o politiki 
prejemkov na podlagi jasnega, 
razumljivega in celovitega pregleda 
politike prejemkov podjetja, ki bi moral 
biti usklajen s poslovno strategijo, cilji, 
vrednotami in dolgoročnimi interesi 
podjetja ter bi moral vključevati ukrepe za 
preprečevanje navzkrižij interesov. 
Podjetja bi morala svojim direktorjem 
plačati prejemke v skladu s politiko 
prejemkov, predloženo delničarjem. 
Odobreno politiko prejemkov bi bilo treba 
nemudoma razkriti javnosti. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Predlog spremembe  5 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 
Sajjad Karim 
v imenu skupine ECR 
Cecilia Wikström 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 17 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Za zagotavljanje, da je izvajanje 
politike prejemkov skladno z odobreno 
politiko, bi morala biti delničarjem dana 
pravica do glasovanja o poročilu o 
prejemkih podjetja. Da se zagotovi 
odgovornost direktorjev, bi moralo biti 
poročilo o prejemkih jasno in razumljivo 
ter bi moralo vsebovati celovit pregled 
prejemkov, odobrenih posameznim 
direktorjem v zadnjem poslovnem letu. Če 
delničarji glasujejo proti poročilu o 
prejemkih, bi moralo podjetje v naslednjem 
poročilu o prejemkih pojasniti, kako se je 
glasovanje delničarjev upoštevalo. 

(17) Za zagotavljanje, da je izvajanje 
politike prejemkov skladno s politiko, bi 
morala biti delničarjem dana pravica do 
posvetovalnega glasovanja o poročilu o 
prejemkih podjetja. Da se zagotovi 
odgovornost direktorjev, bi moralo biti 
poročilo o prejemkih jasno in razumljivo 
ter bi moralo vsebovati celovit pregled 
prejemkov, odobrenih direktorjem v 
zadnjem poslovnem letu. Če delničarji 
glasujejo proti poročilu o prejemkih, bi 
moralo podjetje v naslednjem poročilu o 
prejemkih pojasniti, kako se je glasovanje 
delničarjev upoštevalo. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Predlog spremembe  6 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 
Sajjad Karim 
v imenu skupine ECR 
Cecilia Wikström 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 19 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Posli s povezanimi strankami lahko 
škodujejo podjetjem in njihovim 
delničarjem, saj povezani stranki 
omogočajo, da si prilasti premoženje, ki 
pripada podjetju. Zato so pomembni 
zaščitni ukrepi za zaščito interesov 
delničarjev. Zaradi tega bi morale države 
članice zagotoviti, da se posli s povezanimi 
strankami, ki obsegajo več kot 5 % 
premoženja podjetij, ali posli, ki lahko 
bistveno vplivajo na dobiček ali promet, 
predložijo v glasovanje delničarjev na 
skupščini. Če posli s povezanimi 
strankami vključujejo delničarja, bi moral 
biti ta delničar izključen iz takega 
glasovanja. Podjetje ne bi smelo skleniti 
posla, preden ga delničarji ne odobrijo. 
Posle s povezanimi strankami, ki obsegajo 
več kot 1 % premoženja, bi morala 
podjetja javno objaviti ob sklenitvi posla 
ter objavi priložiti poročilo neodvisne tretje 
osebe, v katerem je ocenjeno, ali je posel 
potekal po tržnih pogojih, in ki potrjuje, da 
je posel pošten in razumen z vidika 
delničarjev, vključno z manjšinskimi 
delničarji. Državam članicam bi moralo 
biti omogočeno, da izključijo posle, ki so 

(19) Posli s povezanimi strankami lahko 
škodujejo podjetjem, saj povezani stranki 
omogočajo, da si prilasti premoženje, ki 
pripada podjetju. Zato so pomembni 
zaščitni ukrepi za zaščito interesov 
podjetij. Zaradi tega bi morale države 
članice zagotoviti, da bistvene posle s 
povezanimi strankami odobrijo delničarji 
ali upravni ali nadzorni organ družbe, v 
skladu s postopki, ki preprečujemo, da bi 
povezana stranka izkoristila svoj položaj, 
in ustrezno ščitijo položaj podjetja ter 
delničarjev, ki niso povezane stranke, 
vključno z manjšinskimi delničarji. 
Bistvene posle s povezanimi strankami bi 
morala podjetja javno objaviti najkasneje 
ob sklenitvi posla ter objavi priložiti 
poročilo neodvisne tretje osebe, v katerem 
je ocenjeno, ali je posel potekal po tržnih 
pogojih, in ki potrjuje, da je posel pošten in 
razumen z vidika podjetij, vključno z 
manjšinskimi delničarji. Državam članicam 
bi moralo biti omogočeno, da izključijo 
posle, ki so bili sklenjeni med podjetjem in 
skupnimi podjetji ali enim ali več člani 
njegove skupine , če so ti člani skupine ali 
skupna podjetja v celoti v lasti podjetja ali 
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bili sklenjeni med podjetjem in 
hčerinskimi družbami, ki so v celoti v 
njegovi lasti. Državam članicam bi moralo 
biti omogočeno, da pod določenimi pogoji 
podjetjem dovolijo, da zahtevajo 
predhodno odobritev s strani delničarjev 
za nekatere vrste ponavljajočih se poslov 
vrednosti nad 5 odstotki premoženja ter da 
od delničarjev zahtevajo predhodno 
izvzetje iz obveznosti predložitve poročila 
neodvisne tretje osebe za ponavljajoče se 
posle vrednosti nad 1 odstotkom 
premoženja, da bi podjetjem olajšale 
sklepanje tovrstnih poslov. 

če nima nobena druga povezana stranka 
podjetja deleža v teh članih ali skupnih 
podjetjih, ter posle, sklenjene med 
običajnim poslovanjem in pod običajnimi 
tržnimi pogoji. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Predlog spremembe  7 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 
Sajjad Karim 
v imenu skupine ECR 
Cecilia Wikström 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 
Direktiva 2007/36/ES 
Člen 1 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Poglavje Ib velja za institucionalne 
vlagatelje in upravljavce premoženja, v 
kolikor vlagajo neposredno ali prek 
kolektivnih naložbenih podjemov v imenu 
institucionalnih vlagateljev, če vlagajo v 
delnice. 

4. Poglavje Ib velja za institucionalne 
vlagatelje, svetovalce zastopniških podjetij, 
v kolikor vlagajo v delnice, s katerimi se 
trguje na reguliranem trgu, neposredno ali 
prek kolektivnih naložbenih podjemov v 
imenu institucionalnih vlagateljev in 
upravljavcev premoženja, če vlagajo v 
takšne delnice. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Predlog spremembe  8 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 
Sajjad Karim 
v imenu skupine ECR 
Cecilia Wikström 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 
Direktiva 2007/36/ES 
Člen 2 – točka h 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) ,sodelovanje delničarjev‘ pomeni 
nadzor podjetij v zvezi z zadevami, kot so 
strategija, uspešnost, tveganje, kapitalska 
struktura in korporativno upravljanje, ki ga 
izvaja delničar sam ali skupaj z drugimi 
delničarji, vzpostavljanje dialoga s podjetji 
o teh zadevah in glasovanje na skupščini; 

(h) ,sodelovanje delničarjev‘ pomeni 
nadzor podjetij v zvezi z relevantnimi 
zadevami, kot so strategija, finančna in 
nefinančna uspešnost, tveganje, kapitalska 
struktura in korporativno upravljanje, ki ga 
izvaja delničar sam ali skupaj z drugimi 
delničarji, vzpostavljanje dialoga s podjetji 
o teh zadevah in uresničevanje 
glasovalnih pravic in drugih z delnicami 
povezanih pravic; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Predlog spremembe  9 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 
Sajjad Karim 
v imenu skupine ECR 
Cecilia Wikström 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 
Direktiva 2007/36/ES 
Člen 3c – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da podjetja 
potrdijo glasove, ki so jih delničarji oddali 
na skupščinah oziroma so bili oddani v 
njihovem imenu. Če posrednik odda glas, 
mora delničarju predložiti potrditev 
glasovanja. Če je v verigi imetništva 
vrednostnih papirjev več kot en posrednik, 
se potrditev posreduje med posredniki brez 
nepotrebnega odlašanja. 

2. Države članice zagotovijo, da podjetja 
osebam, ki sodelujejo pri glasovanju, 
potrdijo glasove, ki so jih delničarji oddali 
na skupščinah, če se glasuje po elektronski 
poti. Če posrednik odda glas, mora 
delničarju predložiti potrditev glasovanja. 
Če je v verigi imetništva vrednostnih 
papirjev več kot en posrednik, se potrditev 
posreduje med posredniki brez 
nepotrebnega odlašanja. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Predlog spremembe  10 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 
Sajjad Karim 
v imenu skupine ECR 
Cecilia Wikström 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 
Direktiva 2007/36/ES 
Člen 3h 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci premoženja institucionalnim 
vlagateljem, s katerimi so sklenili dogovor 
iz člena 3g(2), vsake pol leta razkrijejo, 
kako sta njihova naložbena strategija in 
njeno izvajanje skladna s tem dogovorom 
ter kako naložbena strategija in njeno 
izvajanje prispevata k srednje- do 
dolgoročni donosnosti premoženja 
institucionalnega vlagatelja. 

1. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci premoženja institucionalnim 
vlagateljem, s katerimi so sklenili dogovor 
iz člena 3g, razkrijejo, kako naložbena 
strategija in njeno izvajanje prispevata k 
srednje- do dolgoročni donosnosti 
premoženja institucionalnega vlagatelja. 

2. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci premoženja institucionalnemu 
vlagatelju vsake pol leta razkrijejo 
naslednje informacije: 

2. Države članice zagotovijo, da 
upravljavci premoženja institucionalnemu 
vlagatelju vsako leto po potrebi razkrijejo 
naslednje informacije: 

(a) ali so sprejeli naložbene odločitve na 
podlagi presoj o srednje- do dolgoročni 
uspešnosti podjetja, v katero se vlaga, 
vključno z nefinančno uspešnostjo, ali ne, 
ter če so, na kakšen način; 

(a) ali so sprejeli naložbene odločitve na 
podlagi presoj o srednje- do dolgoročni 
uspešnosti podjetja, v katero se vlaga, 
vključno z nefinančno uspešnostjo, ali ne, 
ter če so, na kakšen način; 

(b) sestavo portfelja in pojasnilo o 
pomembnih spremembah portfelja v 
prejšnjem obdobju; 

(b) sestavo portfelja in pojasnilo o 
pomembnih spremembah portfelja v 
prejšnjem obdobju; 

(c) stopnjo obrata portfelja, uporabljeno (c) stopnjo obrata portfelja, uporabljeno 
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metodo za njen izračun in pojasnilo, če je 
obrat presegal ciljno stopnjo; 

metodo za njen izračun in pojasnilo, če je 
obrat presegal ciljno stopnjo; 

(d) stroške obrata portfelja; (d) stroške obrata portfelja; 

(e) njihovo politiko o posojanju 
vrednostnih papirjev in njeno izvajanje; 

(e) njihovo politiko o posojanju 
vrednostnih papirjev in njeno izvajanje; 

(f) ali je prišlo do navzkrižij interesov ali 
ne, ter če je tako, katera dejanska ali 
morebitna navzkrižja interesov so se 
pojavila v zvezi z dejavnostmi sodelovanja 
in kako se je upravljavec premoženja z 
njimi spopadel; 

(f) ali je prišlo do navzkrižij interesov ali 
ne, ter če je tako, katera dejanska ali 
morebitna navzkrižja interesov so se 
pojavila v zvezi z dejavnostmi sodelovanja 
in kako se je upravljavec premoženja z 
njimi spopadel; 

(g) ali upravljavec premoženja uporablja 
svetovalce zastopniških podjetij za namene 
svojih dejavnosti sodelovanja ali ne, ter če 
je tako, kako jih uporablja. 

(g) ali upravljavec premoženja uporablja 
svetovalce zastopniških podjetij za namene 
svojih dejavnosti sodelovanja ali ne, ter če 
je tako, kako jih uporablja. 

3. Informacije, razkrite v skladu 
odstavkom 2, se zagotovijo brezplačno, in 
če upravljavec premoženja ne upravlja 
premoženja po lastni presoji za vsako 
stranko posebej, se na zahtevo zagotovijo 
tudi drugim vlagateljem. 

3. Če upravljavec premoženja ne upravlja 
premoženja po lastni presoji za vsako 
stranko posebej, lahko države članice 
zagotovijo, da se te informacije na zahtevo 
zagotovijo tudi drugim vlagateljem. 

Or. en 

 
 


