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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.6.2015 A8-0158/11 

Módosítás  11 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3g cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık nyilvánosan tegyék 

közzé, hogy tıkebefektetési stratégiájuk (a 

befektetési stratégia) hogyan illeszkedik 

kötelezettségeik profiljához és 

idıtartamához, továbbá hogyan járul hozzá 

eszközeik közép- és hosszú távú 

teljesítményéhez. Az elsı mondatban 

említett információkat legalább a 

vállalkozás honlapján elérhetıvé kell tenni 

azok érvényességének teljes idıtartamára. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık nyilvánosan tegyék 

közzé, hogy tıkebefektetési stratégiájuk (a 

befektetési stratégia) hogyan illeszkedik 

kötelezettségeik profiljához és 

idıtartamához, továbbá hogyan járul hozzá 

eszközeik közép- és hosszú távú 

teljesítményéhez. Az elsı mondatban 

említett információkat legalább a 

vállalkozás honlapján elérhetıvé kell tenni 

azok érvényességének teljes idıtartamára. 

(2) Ha az eszközkezelı valamely 

intézményi befektetı nevében fektet be – 

akár egyedi ügyfelenként, akár kollektív 

befektetési forma útján –, akkor az 

intézményi befektetınek évente 

nyilvánosan közzé kell tennie az 

eszközkezelıvel kötött megállapodása fı 

elemeit az alábbi kérdésekre vonatkozóan: 

(2) Ha az eszközkezelı valamely 

intézményi befektetı nevében fektet be – 

akár egyedi ügyfelenként, akár kollektív 

befektetési forma útján –, akkor az 

intézményi befektetınek nyilvánosan 

közzé kell tennie, hogy az eszközkezelıvel 

kötött megállapodása rendelkezik-e, és ha 

igen, miként rendelkezik az alábbi 

kérdésekrıl: 

a) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 

milyen mértékben az eszközkezelıt arra, 

hogy befektetési stratégiáját és döntéseit az 

intézményi befektetı kötelezettségeinek 

profiljához és idıtartamához igazítsa; 

a) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 

milyen mértékben az eszközkezelıt arra, 

hogy befektetési stratégiáját és döntéseit az 

intézményi befektetı kötelezettségeinek 

profiljához és idıtartamához igazítsa; 
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b) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 

milyen mértékben az eszközkezelıt arra, 

hogy befektetési döntéseit a vállalkozások 

közép- és hosszú távú teljesítménye, 

többek között azok nem pénzügyi 

teljesítménye alapján hozza, továbbá részt 

vegyen a vállalkozások irányításában azok 

teljesítményének javítása és a befektetés 

megtérülése érdekében; 

b) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 

milyen mértékben az eszközkezelıt arra, 

hogy befektetési döntéseit az intézményi 

befektetı közép- és hosszú távú érdekei 

alapján hozza meg; 

c) az eszközkezelı teljesítményének 

értékelésére alkalmazott módszer és az 

értékelés idıtávja, és különösen az, hogy 

az értékelés figyelembe veszi-e, és ha igen, 

hogyan, a hosszú távú abszolút 

teljesítményt, szemben a valamely 

referenciaindexhez vagy más, hasonló 

befektetési stratégiát követı 

eszközkezelıkhöz viszonyított 

teljesítménnyel; 

 

d) az eszközkezelıi szolgáltatások 

ellenértékének struktúrája hogyan járul 

hozzá az eszközkezelı befektetési 

döntéseinek, valamint az intézményi 

befektetı kötelezettségei profiljának és 

idıtartamának összehangolásához; 

 

e) az elvárt portfólióforgalom vagy annak 

nagyságrendje, a forgalom kiszámítására 

alkalmazott módszer, valamint az, hogy 

van-e kialakított eljárás arra az esetre, ha 

az eszközkezelı a számított forgalmat 

túllépi; 

c) figyelemmel kísérik-e, és milyen 

mértékben kísérik figyelemmel a 

portfólióforgalom költségeit és van-e 

kialakított eljárás ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban; 

f) az eszközkezelıvel kötött megállapodás 

idıtartama. 

d) az eszközkezelıvel kötött megállapodás 

idıtartama. 

Ha az eszközkezelıvel kötött megállapodás 

nem tartalmaz egyet vagy többet az a)–f) 

pontban említett elemek közül, akkor az 

intézményi befektetınek ezt egyértelmően 

és ésszerően indokolnia kell. 

Ha az eszközkezelıvel kötött megállapodás 

nem rendelkezik befektetési stratégiáról, 

vagy ha a befektetési stratégia nem 

tartalmaz egyet vagy többet az a)–d) 

pontban említett elemek közül, akkor az 

intézményi befektetınek ezt egyértelmően 

és ésszerően indokolnia kell. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/12 

Módosítás  12 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3f cikk – 1, 2 és 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık és az eszközkezelık 

a részvényesi szerepvállalásra vonatkozó 

politikát (szerepvállalási politikát) 

dolgozzanak ki. A szerepvállalási politika 

meghatározza, hogy az intézményi 

befektetık és az eszközkezelık milyen 

módon hajtsák végre az alábbi 

intézkedéseket: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık és az eszközkezelık 

a részvényesi szerepvállalásra vonatkozó 

politikát („szerepvállalási politikát”) 

dolgozzanak ki. 

 A szerepvállalási politika kifejti, hogy az 

intézményi befektetık és az eszközkezelık 

milyen módon építik be a részvényesi 

szerepvállalást befektetési stratégiájukba, 

illetıleg milyen módon végzik a 2. cikk h) 

pontjában meghatározott szerepvállalási 

tevékenységeket. A szerepvállalási politika 

adott esetben kitér legalább a következı 

tevékenységekre: 

a) a részvényesi szerepvállalás beépítése 

befektetési stratégiájukba; 

 

b) a befektetést fogadó vállalkozások 

nyomon követése azok nem pénzügyi 

b) a befektetést fogadó vállalkozások 

nyomon követése azok nem pénzügyi 
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teljesítményére is kiterjedıen; teljesítményére is kiterjedıen; 

c) párbeszéd folytatása a befektetést fogadó 

vállalkozásokkal; 

c) párbeszéd folytatása a befektetést fogadó 

vállalkozásokkal; 

d) a szavazati jogok gyakorlása; d) a szavazati jogok gyakorlása az egyes 

olyan társaságokban, amelyekben a 

szavazati jogoknak legalább 0,3%-ával 

rendelkeznek, akár egyénileg, akár 

összesítve, amennyiben a szavazati jogokat 

ugyanazon eszközkezelı vagy intézményi 

befektetı által kezelt alapok birtokolják; 

e) a részvényesi képviseleti tanácsadók 

szolgáltatásainak igénybevétele; 

e) a részvényesi képviseleti tanácsadók 

szolgáltatásainak igénybevétele; 

f) együttmőködés más részvényesekkel. f) együttmőködés más részvényesekkel. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerepvállalási politika szabályozza a 

részvényesi szerepvállalással kapcsolatos 

tényleges vagy potenciális 

összeférhetetlenség kezelését is. Ilyen 

politikát kell kidolgozni különösen az 

alábbi helyzetek mindegyikére: 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerepvállalási politika szabályozza a 

szerepvállalásukkal kapcsolatos tényleges 

vagy potenciális összeférhetetlenség 

kezelését is. 

a) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı vagy azok kapcsolat 

vállalkozása pénzügyi terméket nyújt a 

befektetést fogadó vállalkozásnak, vagy 

azzal egyéb gazdasági kapcsolatban áll; 

 

b) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı igazgatója a befektetést 

fogadó vállalkozásban is igazgató; 

 

c) egy foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmény eszközeit kezelı 

eszközkezelı olyan vállalkozásba fektet be, 

amely az adott intézmény részére 

hozzájárulást fizet; 

 

d) az intézményi befektetı vagy az 

eszközkezelı olyan vállalkozáshoz 

kapcsolódik, amelynek részvényeire vételi 

ajánlatot tettek. 

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

intézményi befektetık és az eszközkezelık 

évente nyilvánosan közzétegyék 

szerepvállalási politikájukat, valamint 

annak végrehajtási módját és 

eredményeit. Az elsı mondatban említett 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerepvállalási politika szabályozza a 

szerepvállalásukkal kapcsolatos tényleges 

vagy potenciális összeférhetetlenség 

kezelését is. 
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információkat legalább a vállalkozás 

honlapján elérhetıvé kell tenni. Az 

intézményi befektetıknek és az 

eszközkezelıknek minden olyan 

vállalkozásra vonatkozóan, amelyeknek 

részvényeit birtokolják, egyenként közzé 

kell tenniük, hogy az érintett 

vállalkozások közgyőlésében szavaznak-e, 

és ha igen, hogyan, továbbá indokolniuk 

kell szavazási tevékenységüket. Ha az 

eszközkezelı valamely intézményi 

befektetı nevében szavaz, akkor az 

intézményi befektetınek hivatkoznia kell 

arra, hogy a szavazásra vonatkozó 

információkat az eszközkezelı hol tette 

közzé. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Módosítás  13 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3d cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok lehetıvé teszik a 

közvetítık számára, hogy az e fejezet 

szerint nyújtott szolgáltatásért árat vagy 

díjat számítsanak fel. A közvetítık az e 

fejezetben említett minden egyes 

szolgáltatás árát, díjait és egyéb költségeit 

külön-külön nyilvánosan közzéteszik. 

(1) A tagállamok lehetıvé tehetik a 

közvetítık számára, hogy az e fejezet 

szerinti szolgáltatásokat díjazás ellenében 

nyújtsák. 

 Amennyiben a közvetítık jogosultak a 

fenti albekezdéssel összhangban díjat vagy 

költséget felszámítani, a tagállamok 

biztosítják, hogy a közvetítık az e 

fejezetben említett szolgáltatásokra 

vonatkozóan minden egyes szolgáltatás 

árait, díjait, és egyéb költségeit külön-

külön nyilvánosan közzétegyék. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítı által a részvényeseknek, a 

vállalkozásoknak és más közvetítıknek 

esetlegesen felszámított költségek 

megkülönböztetéstıl mentesek és 

arányosak legyenek. A jogok belföldi és 

határokon átnyúló gyakorlása után 

felszámított költségek közötti eltéréseket 

megfelelıen indokolni kell. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítı által a részvényeseknek, a 

vállalkozásoknak és más közvetítıknek 

esetlegesen felszámított költségek 

megkülönböztetéstıl mentesek és 

arányosak legyenek. A jogok belföldi és 

határokon átnyúló gyakorlása után 

felszámított költségek közötti eltérések 

csak akkor megengedettek, ha azok 
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megfelelıen indokoltak. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Módosítás  14 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3a cikk – 1, 2 és 3 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítık lehetıséget kínáljanak a 

társaságoknak részvényeseik 

azonosítására. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

társaságok jogosultak legyenek 

részvényeseik azonosítására. A tagállamok 

elıírhatják, hogy azok a társaságok, 

amelyek székhelye területükön van, az 

azonosítást csak azon részvényesek 

tekintetében kérhessék, akik a részvények 

több mint 0,5%-át birtokolják. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítık a társaság kérésére 

haladéktalanul közöljék a társasággal a 

részvényesek nevét és elérhetıségeit, 

valamint ha a részvényesek jogi 

személyek, akkor azok egyedi azonosítóját 

(amennyiben rendelkezésre áll). Több 

közvetítıbıl álló birtoklási lánc esetén a 

társaság kérését, valamint a részvényesek 

nevét és elérhetıségét haladéktalanul át 

kell adni a közvetítık között. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

közvetítık a társaság kérésére 

haladéktalanul közöljék a részvényes 

személyazonosságára vonatkozó 

információkat. Több közvetítıbıl álló 

birtoklási lánc esetén a társaság kérését 

haladéktalanul át kell adni a közvetítık 

között. 

 A tagállamok elıírhatják, hogy a központi 

értéktárak legyenek azok a közvetítık, 

amelyek a részvényes 

személyazonosságára vonatkozó 

információk összegyőjtéséért és a 
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közvetlenül a társaság részére történı 

átadásáért felelnek. 

(3) A közvetítı haladéktalanul tájékoztatja 

a részvényeseket arról, hogy nevüket és 

elérhetıségüket azonosítási célból e 

cikknek megfelelıen átadhatja. Ezek az 

információk kizárólag a részvényesi jogok 

gyakorlásának megkönnyítése céljából 

használhatók fel. A társaság és a közvetítı 

lehetıvé teszi a természetes személyek 

számára a hiányos vagy pontatlan adatok 

helyesbítését és törlését, a részvényesre 

vonatkozó információkat pedig azok 

beszerzését követıen legfeljebb 24 

hónapig ırizheti meg. 

(3) A közvetítı megfelelıen tájékoztatja a 

részvényeseket arról, hogy a 

személyazonosságukra vonatkozó 

információk e cikknek megfelelıen 

kezelhetık. Ezek az információk kizárólag 

a részvényesi szerepvállalásnak, valamint 

a társaság és a részvényes között a 

társasággal kapcsolatos ügyekrıl 

folytatott párbeszédnek a megkönnyítése 

céljából használhatók fel. A társaság és a 

közvetítı lehetıvé teszi a személyek 

számára a hiányos vagy pontatlan adatok 

helyesbítését és törlését. A tagállamok 

biztosítják, hogy a társaságok és a 

közvetítık a részükre e cikkel 

összhangban átadott, a részvényesek 

személyazonosságára vonatkozó 

információkat csak a szükséges ideig, de 

legfeljebb két évig tárolják azt követıen, 

hogy a társaság vagy a közvetítı értesült 

arról, hogy az adott személy részvényesi 

jogállása megszőnt. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Módosítás  15 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2007/36/EK irányelv 

3i cikk – 1 és 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

részvényesi képviseleti tanácsadók 

megfelelı intézkedések elfogadásával és 

végrehajtásával garantálják, hogy a 

rendelkezésükre álló valamennyi 

információ beható elemzése alapján 

szavazási ajánlásaik pontosak és 

megbízhatóak. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

részvényesi képviseleti tanácsadók 

nyilvánosan közzétegyék, hogy milyen 

magatartási kódexet alkalmaznak, és 

beszámoljanak e magatartási kódex 

alkalmazásáról. Amennyiben eltérnek e 

magatartási kódex bármelyik ajánlásától, 

akkor azt kötelesek bejelenteni és 

indokolni, és jelezniük kell az esetlegesen 

elfogadott alternatív intézkedéseket. 

 Amennyiben a részvényesi képviseleti 

tanácsadók a magatartási kódex 

alkalmazásának mellızése mellett 

döntenek, ezt meg kell indokolniuk. 

 Ezt az információt az általuk alkalmazott 

magatartási kódexre való hivatkozással 

együtt közzé kell tenni a részvényesi 

képviseleti tanácsadók honlapján. 

(2) A részvényesi képviseleti tanácsadók 

szavazási ajánlásaik elkészítésével 

kapcsolatban évente nyilvánosan 

közzéteszik az alábbi információk 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

részvényesi képviseleti tanácsadók 

szavazási ajánlásaik elkészítésével 

kapcsolatban évente nyilvánosan 

közzétegyék az alábbi információk 
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mindegyikét: mindegyikét: 

a) az alkalmazott módszerek és modellek 

alapvetı jellemzıit; 

a) az alkalmazott módszerek és modellek 

alapvetı jellemzıit; 

b) a felhasznált fıbb 

információforrásokat; 

 

c) figyelembe veszik-e, és ha igen, hogyan 

a nemzeti piaci, jogi és szabályozási 

feltételeket; 

c) figyelembe veszik-e, és ha igen, hogyan 

a nemzeti piaci, jogi és szabályozási 

feltételeket; 

d) folytatnak-e párbeszédet a szavazási 

ajánlásaik tárgyát képezı vállalkozásokkal, 

és ha igen, annak mértékét és jellegét; 

d) folytatnak-e párbeszédet a szavazási 

ajánlásaik tárgyát képezı vállalkozásokkal, 

és ha igen, annak mértékét és jellegét; 

e) a szavazási ajánlások elkészítésében 

részt vevı munkavállalók teljes létszámát; 

 

f) az elızı évben készített szavazási 

ajánlások teljes számát. 

 

A felsorolt információkat honlapjukon kell 

közzétenniük, és a közzététel napját 

követıen legalább három évig elérhetıvé 

kell tenniük. 

A felsorolt információkat honlapjukon kell 

közzétenniük, és a közzététel napját 

követıen legalább három évig elérhetıvé 

kell tenniük. A felsorolt információk e 

bekezdés alapján történı közzététele nem 

kötelezı, ha azokat az (1) bekezdés szerint 

már közzétették. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Módosítás  16 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2007/36/EK irányelv 

9a cikk – 1, 2 és 3 bekezdés 

 

 

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 

vállalkozások javadalmazási politikát 

állapítsanak meg az igazgatók 

tekintetében, amelyet konzultatív jellegő 

szavazásra a részvényesek közgyőlése elé 

terjesztenek. 

 Ha a közgyőlés a javadalmazási politika 

ellen szavaz, a következı közgyőlésen a 

javadalmazási politika felülvizsgált 

változatát konzultatív jellegő szavazásra 

ismét a közgyőlés elé terjesztik. 

 A tervezet átdolgozása idején a vállalkozás 

az igazgatók részére fizethet 

javadalmazást a meglévı politikának 

megfelelıen. 

A vállalkozások új igazgatósági tag 

felvételekor akkor dönthetnek úgy, hogy 

az adott igazgatónak a jóváhagyott politika 

keretein kívül fizetnek javadalmazást, ha 

A vállalkozások új igazgatósági tag 

felvételekor dönthetnek úgy, hogy az adott 

igazgatónak a jóváhagyott politika keretein 
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az adott igazgató javadalmazási csomagját 

a részvényesek a (3) bekezdésben említett 

témákra vonatkozó információk alapján 

elızetesen jóváhagyták. A javadalmazás a 

részvényesek jóváhagyásának 

függvényében ideiglenesen kifizethetı. 

kívül fizetnek javadalmazást. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

javadalmazási politika világos és érthetı 

legyen, összhangban álljon a vállalkozás 

üzleti stratégiájával, célkitőzéseivel, 

értékeivel és hosszú távú érdekeivel, 

továbbá az összeférhetetlenség elkerülését 

célzó intézkedéseket tartalmazzon. 

(2) A javadalmazási politikának 

világosnak és érthetınek kell lennie, 

összhangban kell állnia a vállalkozás üzleti 

stratégiájával, célkitőzéseivel, értékeivel és 

hosszú távú érdekeivel, továbbá az 

összeférhetetlenség elkerülését célzó 

intézkedéseket kell tartalmaznia. 

(3) A javadalmazási politika ismerteti, 

hogyan járul hozzá a vállalkozás hosszú 

távú érdekeihez és fenntarthatóságához. 

Egyértelmő kritériumokat kell tartalmaznia 

a javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek megállapítására 

vonatkozóan, beleértve a juttatás 

valamennyi formáját. 

(3) A javadalmazási politika ismerteti, 

hogyan járul hozzá a vállalkozás hosszú 

távú érdekeihez és fenntarthatóságához. 

Egyértelmő kritériumokat kell tartalmaznia 

a javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek megállapítására 

vonatkozóan, beleértve a juttatás 

valamennyi formáját. 

A politika feltünteti a teljes javadalmazás 

adható legmagasabb összegét, valamint a 

javadalmazás különbözı rögzített és 

változó összetevıinek megfelelı, relatív 

arányát. Az igazgatók átlagos 

javadalmazása és a vállalkozás nem 

igazgató teljes munkaidıs 

munkavállalóinak átlagos javadalmazása 

közötti arány, valamint annak indokolása 

révén, hogy ez az arány miért tekinthetı 

megfelelınek, 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 javadalmazás 

különbözı rögzített és változó összetevıit. 

A javadalmazási politika bemutatja, hogy 

az igazgatók javadalmazásának kialakítása 

során hogyan vették figyelembe a 

vállalkozás munkavállalóinak fizetését és 

foglalkoztatási feltételeit. 

A változó javadalmazás tekintetében a A változó javadalmazás tekintetében a 
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politikának tartalmaznia kell az 

alkalmazandó pénzügyi és nem pénzügyi 

teljesítménykritériumokat, és be kell 

mutatnia, hogyan járulnak ezek hozzá a 

vállalkozás hosszú távú érdekeihez és 

fenntarthatóságához, továbbá be kell 

mutatnia az annak meghatározására 

alkalmazandó módszereket, hogy a 

teljesítménykritériumok milyen mértékben 

valósultak meg; részletesen meg kell 

határoznia a halasztási idıszakokat, a 

részvényalapú javadalmazás esetében a 

megszolgálási idıszakokat, a megszolgálttá 

vált részvények megtartását, valamint 

információkat kell nyújtania a vállalkozás 

azon lehetıségérıl, hogy visszakövetelje a 

változó javadalmazást. 

politika tartalmazhatja az alkalmazandó 

pénzügyi és nem pénzügyi 

teljesítménykritériumokat, és 

bemutathatja, hogyan járulnak ezek hozzá 

a vállalkozás hosszú távú érdekeihez és 

fenntarthatóságához, továbbá bemutathatja 

az annak meghatározására alkalmazandó 

módszereket, hogy a 

teljesítménykritériumok milyen mértékben 

valósultak meg; részletesen meg kell 

határoznia a halasztási idıszakokat, a 

részvényalapú javadalmazás esetében a 

megszolgálási idıszakokat, a megszolgálttá 

vált részvények megtartását, valamint 

információkat kell nyújtania a vállalkozás 

azon lehetıségérıl, hogy visszakövetelje a 

változó javadalmazást. 

A javadalmazási politika jelzi az igazgatók 

szerzıdésének fıbb feltételeit, többek 

között idıtartamát, az alkalmazandó 

felmondási idıszakokat és a szerzıdés 

felbontásához kapcsolódó fizetéseket. 

A javadalmazási politika jelzi az igazgatók 

szerzıdésének fıbb feltételeit, többek 

között idıtartamát, az alkalmazandó 

felmondási idıszakokat és a szerzıdés 

felbontásához kapcsolódó fizetéseket. 

Bemutatja a javadalmazási politika 

meghatározásához vezetı döntéshozatali 

eljárást. A javadalmazási politika 

módosítása esetén tartalmazza valamennyi 

lényeges módosítás magyarázatát, valamint 

annak bemutatását, hogy milyen módon 

veszi figyelembe a részvényeseknek a 

javadalmazási politikáról és jelentésrıl az 

elızı években alkotott véleményét. 

Bemutatja a javadalmazási politika 

meghatározásához vezetı döntéshozatali 

eljárást. A javadalmazási politika 

módosítása esetén tartalmazza valamennyi 

lényeges módosítás magyarázatát, valamint 

annak bemutatását, hogy milyen módon 

veszi figyelembe a részvényeseknek a 

javadalmazási politikáról és jelentésrıl az 

elızı években alkotott véleményét. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/17 

Módosítás  17 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a PPE képviselıcsoport nevében 

Sajjad Karim 

az ECR képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2007/36/EK irányelv 

9b cikk – 1, 2 és 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozás világos és érthetı 

javadalmazási jelentést készítsen, amely 

átfogó áttekintést ad az egyes igazgatók 

részére (ideértve az újonnan toborzott és a 

korábbi igazgatókat is) az elızı pénzügyi 

évben megállapított javadalmazásról, 

beleértve a juttatás valamennyi formáját. 

Adott esetben tartalmaznia kell a 

következı elemek mindegyikét: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozás világos és érthetı 

javadalmazási jelentést készítsen, amely 

átfogó áttekintést ad az igazgatók részére 

(ideértve az újonnan toborzott és a korábbi 

igazgatókat is) az elızı pénzügyi évben 

megállapított javadalmazásról, beleértve a 

juttatás valamennyi formáját. Adott esetben 

tartalmaznia kell a következı elemek 

mindegyikét: 

a) a megítélt vagy kifizetett javadalmazás 

teljes összegét összetevıkre bontva, a 

javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek relatív arányát, valamint 

annak ismertetését, hogy a teljes 

javadalmazás hogyan kapcsolódik a hosszú 

távú teljesítményhez, és információt arról, 

hogyan alkalmazták a 

teljesítménykritériumokat; 

a) a megítélt vagy kifizetett javadalmazás 

teljes összegét összetevıkre bontva, a 

javadalmazás rögzített és változó 

összetevıinek relatív arányát, valamint 

annak ismertetését, hogy a teljes 

javadalmazás hogyan kapcsolódik a hosszú 

távú teljesítményhez, és információt arról, 

hogyan alkalmazták a 

teljesítménykritériumokat; 

b) az igazgatók javadalmazásának relatív 

változását az elızı három pénzügyi évben, 

annak a vállalkozás értékének 

alakulásához, valamint ahhoz való 
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viszonyát, ahogyan a vállalkozás nem 

igazgató teljes munkaidıs 

munkavállalóinak átlagos javadalmazása 

változott; 

c) a társaság igazgatói által az azonos 

csoporthoz tartozó vállalkozásoktól kapott 

minden javadalmazást; 

c) a társaság igazgatói által az azonos 

csoporthoz tartozó vállalkozásoktól kapott 

vagy részükre fizetendı minden 

javadalmazást; 

d) a juttatott vagy felkínált részvények és 

részvényopciók számát, a joggyakorlás fı 

feltételeit, beleértve a lehívás árfolyamát és 

napját, valamint ezek változásait; 

d) a juttatott vagy felkínált részvények és 

részvényopciók számát, a joggyakorlás fı 

feltételeit, beleértve a lehívás árfolyamát és 

napját, valamint ezek változásait; 

e) tájékoztatást a változó javadalmazás 

visszakövetelésére vonatkozó lehetıség 

alkalmazásáról; 

e) tájékoztatást a változó javadalmazás 

visszakövetelésére vonatkozó lehetıség 

alkalmazásáról; 

f) tájékoztatást az igazgatók 

javadalmazásának kialakítási módjáról, 

ezen belül a javadalmazási bizottság 

szerepérıl. 

f) tájékoztatást az igazgatók 

javadalmazásának kialakítási módjáról, 

ezen belül a javadalmazási bizottság 

szerepérıl. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

természetes személyeknek a magánélet 

tiszteletben tartásához való joga az 

igazgatók személyes adatainak kezelése 

során a 95/46/EK irányelv szerinti 

védelemben részesül. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

természetes személyeknek a magánélet 

tiszteletben tartásához való joga az 

igazgatók személyes adatainak kezelése 

során a 95/46/EK irányelv szerinti 

védelemben részesül. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

részvényesek az elızı pénzügyi évrıl szóló 

javadalmazási jelentéssel kapcsolatos 

szavazati joggal rendelkezzenek az éves 

közgyőlésen. Ha a részvényesek a 

javadalmazási jelentés ellen szavaznak, 

akkor vállalkozásnak a következı 

javadalmazási jelentésben ismertetnie kell, 

hogy a részvényesek szavazatát figyelembe 

vették-e, és ha igen, hogyan. 

(3) A tagállamok biztosítják a 

részvényesek számára azt a jogot, hogy az 

elızı pénzügyi évre vonatkozó 

javadalmazási jelentésrıl az éves 

közgyőlésen konzultatív jellegő szavazást 

tartsanak. Ha a részvényesek a 

javadalmazási jelentés ellen szavaznak, 

akkor a vállalkozásnak – szükség esetén – 

párbeszédet kell kezdeményeznie a 

részvényesekkel az elutasítás okainak 

azonosítása érdekében. A vállalkozásnak 

a következı javadalmazási jelentésben 

ismertetnie kell, hogy a részvényesek 

szavazatát hogyan vették figyelembe. 

Or. en 

 

 


