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3.6.2015 A8-0158/11 

Predlog spremembe  11 
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 3g 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji javnosti razkrijejo, 
kako je njihova strategija kapitalskih 
naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbena 
strategija) usklajena s profilom in trajanjem 
njihovih obveznosti ter kako prispeva k 
srednje- do dolgoročni donosnosti njihovih 
sredstev. Informacije iz prvega stavka so 
na voljo vsaj na spletnem mestu podjetja, 
dokler se uporabljajo. 

1. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji javnosti razkrijejo, 
kako je njihova strategija kapitalskih 
naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbena 
strategija) usklajena s profilom in trajanjem 
njihovih obveznosti ter kako prispeva k 
srednje- do dolgoročni donosnosti njihovih 
sredstev. Informacije iz prvega stavka so 
na voljo vsaj na spletnem mestu podjetja, 
dokler se uporabljajo. 

2. Če upravljavec premoženja vlaga v 
imenu institucionalnega vlagatelja, bodisi 
po lastni presoji za vsako stranko posebej 
bodisi prek kolektivnih naložbenih 
podjemov, institucionalni vlagatelj javnosti 
vsako leto razkrije glavne elemente 
dogovora z upravljavcem premoženja v 
zvezi z naslednjimi vprašanji: 

2. Če upravljavec premoženja vlaga v 
imenu institucionalnega vlagatelja, bodisi 
po lastni presoji za vsako stranko posebej 
bodisi prek kolektivnih naložbenih 
podjemov, institucionalni vlagatelj javno 
razkrije, ali dogovor med institucionalnim 
vlagateljem in upravljavcem premoženja 
obravnava naslednja vprašanja, in če jih, 
kako: 
 

(a) ali in koliko spodbuja upravljavca 
premoženja k uskladitvi naložbene 
strategije in odločitev s profilom in 
trajanjem svojih obveznosti; 

(a) ali in koliko spodbuja upravljavca 
premoženja k uskladitvi naložbene 
strategije in odločitev s profilom in 
trajanjem svojih obveznosti; 

(b) ali in koliko spodbuja upravljavca (b) ali in koliko spodbuja upravljavca 
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premoženja k sprejemanju naložbenih 
odločitev na podlagi srednje- do 
dolgoročne uspešnosti podjetja, vključno z 
nefinančno uspešnostjo, ter k sodelovanju 
s podjetji zaradi izboljšanja uspešnosti 
podjetja za zagotovitev prihodkov od 
naložb; 

premoženja k sprejemanju naložbenih 
odločitev na podlagi srednje- do 
dolgoročnih interesov institucionalnega 
vlagatelja; 

(c) način in časovni okvir ovrednotenja 
uspešnosti upravljavca premoženja ter 
zlasti, ali in kako to ovrednotenje upošteva 
dolgoročno absolutno uspešnost namesto 
uspešnosti glede na primerljivi indeks ali 
druge upravljavce premoženja s 
podobnimi naložbenimi strategijami; 

 

(d) kako struktura plačila za storitve 
upravljanja premoženja prispeva k 
uskladitvi naložbenih odločitev 
upravljavca premoženja s profilom in 
trajanjem obveznosti institucionalnega 
vlagatelja; 

 

(e) cilji glede obrata portfelja ali obseg 
obrata, uporabljena metoda za izračun 
obrata in ali je vzpostavljen kakršen koli 
postopek, ko upravljavec premoženja to 
preseže; 

(c) ali in koliko se spremljajo stroški 
obrata portfelja in ali je vzpostavljen 
kakršen koli postopek v zvezi s temi 
stroški; 

(f) trajanje dogovora z upravljavcem 
premoženja. 

(d) trajanje dogovora z upravljavcem 
premoženja. 

Če dogovor z upravljavcem premoženja ne 
vsebuje enega ali več elementov iz točk od 
(a) do (f), institucionalni vlagatelj v zvezi s 
tem predloži jasno in utemeljeno 
obrazložitev. 

Če dogovor z upravljavcem premoženja ne 
določa naložbene strategije ali ta 
naložbena strategija ne vsebuje enega ali 
več elementov iz točk od (a) do (d), 
institucionalni vlagatelj v zvezi s tem 
predloži jasno in utemeljeno obrazložitev. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/12 

Predlog spremembe  12 
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 3f – odstavki 1, 2 in 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja  razvijejo politiko o 
sodelovanju delničarjev (v nadaljnjem 
besedilu: politika sodelovanja). Ta politika 
sodelovanja določa, kako institucionalni 
vlagatelji in upravljavci premoženja 
izvajajo naslednje dejavnosti: 

1. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja razvijejo politiko o 
sodelovanju delničarjev (v nadaljnjem 
besedilu: politika sodelovanja). 

 Ta politika sodelovanja pojasnjuje, kako 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja vključujejo sodelovanje 
delničarjev v svojo naložbeno strategijo in 
izvajajo dejavnosti sodelovanja, 
opredeljene v členu 2(h). Politika 
sodelovanja, po potrebi in kjer je to 
primerno, obravnava vsaj naslednje 
dejavnosti: 

(a) vključevanje sodelovanja delničarjev v 
naložbeno strategijo; 

 

(b) nadziranje podjetij, v katera vlagajo, 
vključno z njihovo nefinančno uspešnostjo; 

(b) nadziranje podjetij, v katera vlagajo, 
vključno z njihovo nefinančno uspešnostjo; 

(c) vodenje dialoga s podjetji, v katera 
vlagajo; 

(c) vodenje dialoga s podjetji, v katera 
vlagajo; 



 

AM\1064119SL.doc  PE555.221v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

(d) uveljavljanje glasovalnih pravic; (d) uveljavljanje glasovalnih pravic za 
vsako družbo, v kateri imajo vsaj 0,3 % 
glasovalnih pravic kot posamezniki ali 
združeno, kjer so glasovalne pravice 
povezane s sredstvi, ki jih upravlja isti 
upravljavec premoženja ali institucionalni 
vlagatelj;   

(e) uporaba storitev svetovalcev 
zastopniških podjetij; 

(e) uporaba storitev svetovalcev 
zastopniških podjetij; 

(f) sodelovanje z drugimi delničarji. (f) sodelovanje z drugimi delničarji. 

2. Države članice zagotovijo, da politika 
sodelovanja vključuje politike za 
obvladovanje dejanskih ali morebitnih 
navzkrižij interesov glede sodelovanja 
delničarjev. Take politike se razvijejo 
zlasti za naslednje primere: 

2. Države članice zagotovijo, da politika 
sodelovanja vključuje politike za 
obvladovanje dejanskih ali morebitnih 
navzkrižij interesov glede njihovega 
sodelovanja. 

(a) institucionalni vlagatelj ali 
upravljavec premoženja oziroma druga 
povezana podjetja zagotavljajo finančne 
produkte podjetju, v katero se vlaga, ali 
imajo z njim druge poslovne odnose; 

 

(b) direktor institucionalnega vlagatelja 
ali upravljavca premoženja je tudi 
direktor podjetja, v katero se vlaga; 

 

(c) upravljavec premoženja, ki upravlja 
premoženje institucije za poklicno 
pokojninsko zavarovanje, vlaga v podjetje, 
ki plačuje prispevek tej instituciji; 

 

(d) institucionalni vlagatelj ali 
upravljavec premoženja je povezan s 
podjetjem, za delnice katerega je bila 
oddana ponudba za prevzem. 

 

3. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja vsako leto javno razkrijejo 
svojo politiko sodelovanja, način njenega 
izvajanja in njene rezultate. Informacije iz 
prvega stavka so na voljo vsaj na spletnem 
mestu podjetja. Institucionalni vlagatelji 
in upravljavci premoženja za vsako 
podjetje, v katerem imajo delnice, 
razkrijejo, če in kako so glasovali na 
skupščinah zadevnih podjetij, ter 
pojasnijo svoje glasovalno obnašanje. Če 

3. Države članice zagotovijo, da politika 
sodelovanja vključuje politike za 
obvladovanje dejanskih ali morebitnih 
navzkrižij interesov glede njihovega 
sodelovanja. 
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upravljavec premoženja glasuje v imenu 
institucionalnega vlagatelja, institucionalni 
vlagatelj navede sklic na mesto objave 
takih informacij o glasovanju s strani 
upravljavca premoženja. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Predlog spremembe  13 
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 3d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice posrednikom omogočijo, 
da zaračunajo cene ali nadomestila za 
storitev po tem poglavju. Posredniki javno 
razkrijejo cene, nadomestila in kakršne koli 
druge stroške za vsako storitev, navedeno 
v tem poglavju, posebej. 

1. Države članice lahko posrednikom 
dovolijo, da zaračunajo storitve po tem 
poglavju. 

 Kjer smejo posredniki v skladu z zgornjim 
pododstavkom zaračunati nadomestilo ali 
strošek, države članice zagotovijo, da 
posredniki javno in ločeno za vsako 
posamezno storitev razkrijejo cene, 
nadomestila in kakršne koli druge stroške 
storitev, navedenih v tem poglavju. 

2. Države članice zagotovijo, da so 
kakršni koli stroški, ki jih posrednik 
zaračuna delničarjem, podjetjem in drugim 
posrednikom, nediskriminatorni in 
sorazmerni. Kakršne koli razlike v 
zaračunanih stroških med domačim in 
čezmejnim uveljavljanjem pravic se 
ustrezno utemeljijo. 

2. Države članice zagotovijo, da so 
kakršni koli stroški, ki jih posrednik 
zaračuna delničarjem, podjetjem in drugim 
posrednikom, nediskriminatorni in 
sorazmerni. Kakršne koli razlike v 
zaračunanih stroških med domačim in 
čezmejnim uveljavljanjem pravic so 
dovoljene le, če se ustrezno utemeljijo. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Predlog spremembe  14 
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 3a – odstavki 1, 2 in 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da posredniki 
podjetjem ponudijo možnost za 
identifikacijo njihovih delničarjev. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
podjetja pravico identificirati svoje 
delničarje. Države članice lahko za 
podjetja, ki imajo registriran sedež na 
njihovem ozemlju, določijo, da lahko 
zahtevajo le identifikacijo delničarjev z 
več kot 0,5 % delnic. 

2. Države članice zagotovijo, da posrednik 
na zahtevo podjetja brez neposrednega 
odlašanja predloži podjetju ime in 
kontaktne podatke delničarjev in, če so 
delničarji pravne osebe, njihov edinstven 
identifikator, kadar je ta na voljo. Če je v 
verigi imetništva vrednostnih papirjev več 
kot en posrednik, se zahteva podjetja ter 
identiteta in kontaktni podatki delničarja 
posredujejo med posredniki brez 
nepotrebnega odlašanja. 

2. Države članice zagotovijo, da posrednik 
na zahtevo podjetja brez neposrednega 
odlašanja predloži informacije o identiteti 
delničarjev. Če je v verigi imetništva 
vrednostnih papirjev več kot en posrednik, 
se zahteva podjetja posreduje med 
posredniki brez nepotrebnega odlašanja. 

 Države članice lahko določijo, da so 
centralne depotne družbe kot posredniki 
odgovorne za zbiranje informacij o 
identiteti delničarjev in njihovo 
posredovanje neposredno podjetjem. 

3. Posrednik pravočasno obvesti delničarje 3. Posrednik pravočasno obvesti delničarje 
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o morebitnem posredovanju njihovega 
imena in kontaktnih podatkov za namene 
identifikacije v skladu s tem členom. Te 
informacije se lahko uporabijo le za 
namene olajšanja uveljavljanja pravic 
delničarja. Podjetje in posrednik 
zagotovita, da lahko fizične osebe 
popravijo ali izbrišejo katere koli 
nepopolne ali nepravilne podatke, ter 
informacij, ki se nanašajo na delničarja, 
ne hranijo dlje kot 24 mesecev po prejemu. 

o morebitni obdelavi informacij o njihovi 
identiteti v skladu s tem členom. Te 
informacije se lahko uporabijo le za 
olajšanje sodelovanja in dialoga med 
podjetjem in delničarjem o zadevah, ki se 
nanašajo na podjetje. Podjetje in 
posrednik zagotovita, da lahko osebe 
popravijo ali izbrišejo katere koli 
nepopolne ali nepravilne podatke. Države 
članice zagotovijo, da podjetja in 
posredniki informacij o identiteti 
delničarjev, ki so jih prejeli v skladu s tem 
členom, ne hranijo dlje, kot je potrebno, in 
vsekakor ne dlje kot dve leti po tem, ko je 
podjetje ali posrednik izvedel, da zadevna 
oseba ni več delničar. 

Or. en 



 

AM\1064119SL.doc  PE555.221v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
3.6.2015 A8-0158/15 

Predlog spremembe  15 
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 3i – odstavka 1 in 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice morajo zagotoviti, da 
svetovalci zastopniških podjetij sprejmejo 
in izvedejo ustrezne ukrepe, s katerimi 
bodo zagotovili, da bodo njihova 
priporočila glede glasovanja točna in 
zanesljiva na podlagi temeljite analize 
vseh informacij, ki so jim na voljo. 

1. Države članice zagotovijo, da svetovalci 
zastopniških podjetij javno razkrijejo sklic 
na kodeks ravnanja, ki ga uporabljajo, in 
poročajo o izvajanju. V primeru 
odstopanja od katerega koli priporočila iz 
omenjenega kodeksa ravnanja to 
navedejo, pojasnijo razloge za to in 
sporočijo, katere druge ukrepe so sprejeli. 

 Če se svetovalci zastopniških podjetij 
odločijo, da ne bodo upoštevali kodeksa 
ravnanja, morajo pojasniti razloge za to 
odločitev. 

 Te informacije so skupaj s sklicem na 
kodeks ravnanja, ki ga uporabljajo, 
objavljene na spletnem mestu svetovalcev 
zastopniških podjetij. 

2. Svetovalci zastopniških podjetij vsako 
leto javno razkrijejo naslednje informacije 
v zvezi s pripravo svojih priporočil glede 
glasovanja: 

2. Države članice zagotovijo, da svetovalci 
zastopniških podjetij vsako leto javno 
razkrijejo naslednje informacije v zvezi s 
pripravo svojih priporočil glede 
glasovanja: 

(a) bistvene značilnosti metodologij in 
modelov, ki jih uporabljajo; 

(a) bistvene značilnosti metodologij in 
modelov, ki jih uporabljajo; 
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(b) glavne informacije o virih, ki jih 
uporabljajo; 

 

(c) ali upoštevajo razmere na nacionalnih 
trgih ter zakonske in regulativne pogoje ali 
ne, in če je tako, kako jih upoštevajo; 

(c) ali upoštevajo razmere na nacionalnih 
trgih ter zakonske in regulativne pogoje ali 
ne, in če je tako, kako jih upoštevajo; 

(d) ali so vzpostavili dialog s podjetji, ki so 
predmet njihovih priporočil glede 
glasovanja, in če je tako, kakšna sta njegov 
obseg in narava; 

(d) ali so vzpostavili dialog s podjetji, ki so 
predmet njihovih priporočil glede 
glasovanja, in če je tako, kakšna sta njegov 
obseg in narava; 

(e) skupno število zaposlenih, ki so 
vključeni v pripravo priporočil glede 
glasovanja; 

 

(f) skupno število predloženih priporočil v 
zadnjem letu. 

 

Te informacije se objavijo na njihovem 
spletnem mestu in ostanejo na voljo vsaj tri 
leta od datuma objave. 

Te informacije se objavijo na njihovem 
spletnem mestu in ostanejo na voljo vsaj tri 
leta od datuma objave. Kjer so te 
informacije že objavljene v skladu z 
odstavkom 1, jih ni potrebno objaviti v 
skladu s tem odstavkom. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Predlog spremembe  16 
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 4 
Direktiva 2007/36/ES 
Člen 9a – odstavki 1, 2 in 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
delničarji pravico do glasovanja o politiki 
prejemkov direktorjev. Podjetja svojim 
direktorjem plačajo prejemke le v skladu s 
politiko prejemkov, ki so jo odobrili 
delničarji. Politika se najmanj vsaka tri 
leta predloži v odobritev delničarjem. 

1. Države članice zagotovijo, da podjetja 
oblikujejo politiko prejemkov direktorjev 
in jo predložijo v zavezujoče glasovanje na 
skupščini delničarjev. 

 Če skupščina delničarjev glasuje proti 
politiki prejemkov, se spremenjena 
politika ponovno predloži v posvetovalno 
glasovanje na naslednji skupščini 
delničarjev.  

 Medtem ko popravlja osnutek, lahko 
podjetje svojim direktorjem prejemke 
izplačuje v skladu z obstoječo politiko. 

Podjetja se lahko ob zaposlovanju novih 
članov uprave odločijo plačati prejemke 
posameznim direktorjem zunaj okvira 
odobrene politike, če so delničarji 
predhodno odobrili sistem prejemkov 
posameznega direktorja na podlagi 
informacij o zadevah iz odstavka 3. 
Prejemek se lahko dodeli začasno, do 

Podjetja se lahko ob zaposlovanju novih 
članov uprave odločijo plačati prejemke 
posameznim direktorjem zunaj okvira 
odobrene politike. 
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odobritve s strani delničarjev. 

2. Države članice zagotovijo, da je politika 
jasna, razumljiva in skladna s poslovno 
strategijo, cilji, vrednotami in 
dolgoročnimi interesi podjetja ter da 
vključuje ukrepe za preprečevanje 
navzkrižij interesov. 

2. Politika je jasna, razumljiva in skladna s 
poslovno strategijo, cilji, vrednotami in 
dolgoročnimi interesi podjetja ter vključuje 
ukrepe za preprečevanje navzkrižij 
interesov. 

3. V politiki se pojasni, kako prispeva k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja. Določi jasna merila za dodelitev 
fiksnih in variabilnih prejemkov, vključno 
z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki. 

3. V politiki se pojasni, kako prispeva k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja. Določi jasna merila za dodelitev 
fiksnih in variabilnih prejemkov, vključno 
z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki. 

V politiki se navedejo najvišji zneski 
skupnih prejemkov, ki se lahko dodelijo, 
ter ustrezno relativno sorazmerje med 
različnimi sestavinami fiksnih in 
variabilnih prejemkov. Razloženo je, kako 
so se pri določanju politike ali prejemkov 
direktorjev upoštevali plača in pogoji 
zaposlitve zaposlenih v podjetju, in sicer 
tako, da se razloži razmerje med 
povprečnimi prejemki direktorjev in 
povprečnimi prejemki zaposlenih za polni 
delovni čas v podjetju, ki niso direktorji, 
ter pojasnilo, zakaj se to razmerje šteje za 
ustrezno. V primeru izrednih okoliščin v 
politiki izjemoma ni treba navesti 
razmerja. V tem primeru je treba razložiti, 
zakaj razmerja ni in kateri ukrepi z istim 
učinkom so bili sprejeti. 

V politiki se navedejo različne sestavine 
fiksnih in variabilnih prejemkov. 
Razloženo je, kako so se pri določanju 
politike ali prejemkov direktorjev 
upoštevali plača in pogoji zaposlitve 
zaposlenih v podjetju. 

Za variabilni prejemek se v politiki 
navedejo merila za finančno in nefinančno 
uspešnost, ki se bodo uporabljala, ter 
razloži, kako ta merila prispevajo k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja. Poleg tega se navedejo metode za 
določitev, v kolikšni meri so bila merila 
uspešnosti izpolnjena; določijo se obdobja 
odložitve, odmerne dobe prejemkov na 
podlagi delnic in zadržanje delnic po 
odmeri ter informacije o možnosti, da 
podjetje zahteva povračilo variabilnih 
prejemkov. 

Za variabilni prejemek se lahko v politiki 
navedejo merila za finančno in nefinančno 
uspešnost, ki se bodo uporabljala, ter 
razloži, kako ta merila prispevajo k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja. Poleg tega se navedejo metode za 
določitev, v kolikšni meri so bila merila 
uspešnosti izpolnjena; določijo se obdobja 
odložitve, odmerne dobe prejemkov na 
podlagi delnic in zadržanje delnic po 
odmeri ter informacije o možnosti, da 
podjetje zahteva povračilo variabilnih 
prejemkov. 

V politiki se navedejo glavni pogoji 
pogodb direktorjev, vključno z njihovim 
trajanjem in veljavnimi odpovednimi roki 

V politiki se navedejo glavni pogoji 
pogodb direktorjev, vključno z njihovim 
trajanjem in veljavnimi odpovednimi roki 
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ter plačili, povezanimi s prekinitvijo 
pogodb. 

ter plačili, povezanimi s prekinitvijo 
pogodb. 

V politiki se razloži postopek odločanja, na 
podlagi katerega je bila oblikovana. Kadar 
se politika spremeni, se navedejo razlage 
vseh pomembnih sprememb in kako so se 
pri spremembah upoštevala mnenja 
delničarjev o politiki in poročilu v 
predhodnih letih. 

V politiki se razloži postopek odločanja, na 
podlagi katerega je bila oblikovana. Kadar 
se politika spremeni, se navedejo razlage 
vseh pomembnih sprememb in kako so se 
pri spremembah upoštevala mnenja 
delničarjev o politiki in poročilu v 
predhodnih letih. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/17 

Predlog spremembe  17 
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 4 
Direktiva 2007/36/ES 
Člen 9b – odstavki 1, 2 in 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da podjetje 
pripravi jasno in razumljivo poročilo o 
prejemkih, ki vsebuje celovit pregled 
prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v 
kakršni koli obliki, odobrenih posameznim 
direktorjem, vključno z na novo 
zaposlenimi in bivšimi direktorji, v 
zadnjem poslovnem letu. Kjer je to 
potrebno, vsebuje naslednje elemente: 

1. Države članice zagotovijo, da podjetje 
pripravi jasno in razumljivo poročilo o 
prejemkih, ki vsebuje celovit pregled 
prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v 
kakršni koli obliki, odobrenih direktorjem, 
vključno z na novo zaposlenimi in bivšimi 
direktorji, v zadnjem poslovnem letu. Kjer 
je to potrebno, vsebuje naslednje elemente: 

(a) celotne dodeljene ali plačane prejemke, 
razčlenjene na sestavine, relativni delež 
fiksnih in variabilnih prejemkov, pojasnilo, 
kako so celotni prejemki povezani z 
dolgoročno uspešnostjo, ter informacije o 
tem, kako so se uporabila merila 
uspešnosti; 

(a) celotne dodeljene ali plačane prejemke, 
razčlenjene na sestavine, relativni delež 
fiksnih in variabilnih prejemkov, pojasnilo, 
kako so celotni prejemki povezani z 
dolgoročno uspešnostjo, ter informacije o 
tem, kako so se uporabila merila 
uspešnosti; 

(b) razmerje med prejemki direktorjev v 
zadnjih treh poslovnih letih, povezavo 
med prejemki in razvojem vrednosti 
podjetja ter razmerje med prejemki in 
razvojem povprečnih prejemkov 
zaposlenih za polni delovni čas v podjetju, 
ki niso direktorji; 

 

(c) vse prejemke, ki so jih direktorji (c) vse prejemke, ki so jih direktorji 
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podjetja prejeli od katerega koli podjetja iz 
iste skupine; 

podjetja prejeli od katerega koli podjetja iz 
iste skupine ali ki še niso bili izplačani; 

(d) število dodeljenih ali ponujenih delnic 
in delniških opcij ter glavne pogoje za 
uveljavljanje pravic, vključno z izvršilno 
ceno in datumom ter vsemi spremembami; 

(d) število dodeljenih ali ponujenih delnic 
in delniških opcij ter glavne pogoje za 
uveljavljanje pravic, vključno z izvršilno 
ceno in datumom ter vsemi spremembami; 

(e) informacije o uporabi možnosti, da 
podjetje zahteva povračilo variabilnih 
prejemkov; 

(e) informacije o uporabi možnosti, da 
podjetje zahteva povračilo variabilnih 
prejemkov; 

(f) informacije o tem, kako se je določil 
prejemek direktorjev, vključno z vlogo 
odbora za prejemke. 

(f) informacije o tem, kako se je določil 
prejemek direktorjev, vključno z vlogo 
odbora za prejemke. 

2. Države članice zagotovijo, da je pri 
obdelavi direktorjevih osebnih podatkov 
pravica do zasebnosti fizičnih oseb 
zaščitena v skladu z Direktivo 95/46/ES. 

2. Države članice zagotovijo, da je pri 
obdelavi direktorjevih osebnih podatkov 
pravica do zasebnosti fizičnih oseb 
zaščitena v skladu z Direktivo 95/46/ES. 

3. Države članice zagotovijo, da imajo 
delničarji na letni skupščini pravico do 
glasovanja o poročilu o prejemkih za 
predhodno poslovno leto. Če delničarji 
glasujejo proti poročilu o prejemkih, 
podjetje v naslednjem poročilu o prejemkih 
pojasni, ali se je glasovanje delničarjev 
upoštevalo ali ne, in če je tako, kako se je 
upoštevalo. 

3. Države članice zagotovijo, da imajo 
delničarji na letni skupščini pravico do 
posvetovalnega glasovanja o poročilu o 
prejemkih za predhodno poslovno leto. Če 
delničarji glasujejo proti poročilu o 
prejemkih, podjetje z njimi po potrebi 
začne dialog, da se ugotovijo razlogi za 
zavrnitev. Podjetje v naslednjem poročilu o 
prejemkih pojasni, kako se je glasovanje 
delničarjev upoštevalo. 

Or. en 

 
 


