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3.6.2015 A8-0158/18 

Pozmeňujúci návrh  18 
Sergio Gaetano Cofferati 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 3a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Identifikácia akcionárov 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
sprostredkovatelia poskytovali 
spoločnostiam možnosť identifikovať 
svojich akcionárov. 

Identifikácia akcionárov 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosti mali právo identifikovať 
svojich akcionárov, pričom zohľadnia 
súčasné vnútroštátne systémy. 

2. Členské štáty zabezpečia, že na žiadosť 
spoločnosti sprostredkovateľ bezodkladne 
oznámi spoločnosti meno a kontaktné 
údaje akcionárov a v prípade, že 
akcionármi sú právnické osoby, ich 
dostupný jedinečný identifikátor. 
V prípade, že je v reťazci majetkových 
účastí viac ako jeden sprostredkovateľ, 
žiadosť spoločnosti a totožnosť 
a kontaktné údaje akcionárov sa 
prenášajú medzi sprostredkovateľmi bez 
zbytočného odkladu.  

2. Členské štáty zabezpečia, aby na žiadosť 
spoločnosti sprostredkovateľ bez 
zbytočného odkladu oznámil spoločnosti 
informácie týkajúce sa totožnosti 
akcionára. V prípade, že je v reťazci 
majetkových účastí viac ako jeden 
sprostredkovateľ, žiadosť spoločnosti sa 
prenáša medzi sprostredkovateľmi bez 
zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ, 
ktorý má informácie týkajúce sa totožnosti 
akcionára, ich prenesie priamo 
spoločnosti.  

 Členské štáty môžu stanoviť, aby 
centrálne depozitáre cenných papierov 
boli sprostredkovateľmi zodpovednými za 
zhromažďovanie informácií týkajúcich sa 
totožnosti akcionárov a za ich 
poskytovanie priamo spoločnosti.  

3. Akcionárov ich sprostredkovateľ 
náležite informuje o tom, že ich meno 
a kontaktné údaje môžu byť prenesené na 
účel identifikácie v súlade s týmto 
článkom. Tieto informácie sa môžu použiť 

3. Akcionárov ich sprostredkovateľ 
náležite informuje o tom, že informácie 
týkajúce sa ich totožnosti môžu byť 
spracované v súlade s týmto článkom, a 
tam, kde je to vhodné, že informácie boli 
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len na účel zjednodušenia výkonu práv 
akcionára. Spoločnosť a sprostredkovateľ 
zabezpečia, aby boli fyzické osoby 
schopné opraviť alebo vymazať všetky 
neúplné alebo nepresné údaje 
a neuchovávajú informácie týkajúce sa 
akcionára dlhšie ako 24 mesiacov od ich 
doručenia. 

skutočne postúpené spoločnosti. Tieto 
informácie sa môžu použiť len na účel 
zjednodušenia výkonu práv akcionára, 
zapojenia a dialógu medzi spoločnosťou a 
akcionárom o záležitostiach týkajúcich sa 
spoločnosti. Spoločnostiam je v každom 
prípade dovolené poskytovať tretím 
stranám prehľad o štruktúre akcionárov 
spoločnosti prostredníctvom zverejnenia 
rôznych kategórií akcionárov. Spoločnosť 
a sprostredkovateľ zabezpečia, aby boli 
fyzické a právnické osoby schopné opraviť 
alebo vymazať všetky neúplné alebo 
nepresné údaje  Členské štáty zabezpečia, 
aby spoločnosti a sprostredkovatelia 
neuchovávali informácie týkajúce sa 
totožnosti akcionára, ktoré im v súlade s 
týmto článkom boli prenesené, dlhšie, ako 
je nevyhnutné, v každom prípade nie 
dlhšie ako 24 mesiacov po tom, čo 
spoločnosť alebo sprostredkovatelia zistia, 
že dotknutá osoba prestala byť 
akcionárom. 

 
4. Členské štáty zabezpečia, aby 
sprostredkovateľ, ktorý oznámi meno 
a kontaktné údaje akcionára, nebol 
považovaný za konajúceho v rozpore 
s akýmkoľvek obmedzením zverejnenia 
informácií uloženým v zmluve alebo 
akýmkoľvek právnym, regulačným alebo 
administratívnym ustanovením. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby ani 
sprostredkovateľ, ktorý oznámi spoločnosti 
informácie týkajúce sa totožnosti 
akcionára v súlade s odsekom 2, ani 
spoločnosť, ktorá sprístupní akcionárovi 
zoznam uvedený v odseku 3 v súlade s 
ustanoveniami, ktoré sú v ňom uvedené, 
neboli považovaní za konajúcich v rozpore 
s akýmkoľvek obmedzením zverejnenia 
informácií uloženým v zmluve alebo 
akýmkoľvek právnym, regulačným alebo 
administratívnym ustanovením. 

5. Komisia je splnomocnená prijať 
vykonávacie akty na spresnenie 
požiadaviek na prenos informácií 
stanovený v odsekoch 2 a 3 vrátane 
informácií, ktoré sa majú prenášať, 
formátu žiadosti a prenosu a lehôt, ktoré 
treba dodržať. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 14a ods. 2. 

5. S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie tohto článku je Komisia je 
splnomocnená prijať v súlade s článkom 
14a delegované akty na spresnenie 
požiadaviek na prenos informácií 
stanovený v odsekoch 2 a 3, pokiaľ ide 
o formát informácií, ktoré sa majú 
prenášať, formát žiadosti vrátane 
bezpečných formátov, ktoré sa majú 
použiť, a lehoty, ktoré treba dodržať. 
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3.6.2015 A8-0158/19 

Pozmeňujúci návrh  19 
Sergio Gaetano Cofferati 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 3ea – nový 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3ea 

Podpora dlhodobého vlastníctva akcií 

 Členské štáty vytvoria mechanizmus na 
podporu dlhodobého vlastníctva akcií a 
dlhodobého zapojenia akcionárov. 
Členský štát vymedzí rozhodné obdobie, 
na základe ktorého sa môže akcionár 
považovať za dlhodobého akcionára, toto 
obdobie však nie je kratšie než dva roky. 

 Mechanizmus uvedený v prvom 
pododseku môže zahŕňať jednu alebo 
viacero z nasledujúcich výhod pre 
dlhodobých akcionárov: 

 - dodatočné hlasovacie práva; 

 - daňové stimuly; 

 - „vernostné“ dividendy; 

 - „vernostné“ akcie. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/20 

Pozmeňujúci návrh  20 
Sergio Gaetano Cofferati 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 3f – odseky 1, 2 a 3 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Politika zapájania Politika zapájania 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
vypracovali politiku o zapájaní akcionárov 
(„politika zapájania“). V tejto politike 
zapájania sa určí, ako inštitucionálni 
investori a správcovia aktív vykonávajú 
všetky tieto činnosti: 

1. Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý 
článok 3f ods. 4 zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
vypracovali politiku o zapájaní akcionárov 
(„politika zapájania“). V tejto politike 
zapájania sa určí, ako inštitucionálni 
investori a správcovia aktív vykonávajú 
všetky tieto činnosti: 

a) začlenenie zapojenia akcionárov do 
svojej investičnej stratégie; 

a) začlenenie zapojenia akcionárov do 
svojej investičnej stratégie; 

b) monitorovanie spoločností, do ktorých 
sa investuje, vrátane ich nefinančnej 
výkonnosti; 

b) monitorovanie spoločností, do ktorých 
sa investuje, vrátane ich nefinančnej 
výkonnosti, a zníženie sociálnych a 
environmentálnych rizík; 

c) vedenie dialógov so spoločnosťami, do 
ktorých sa investuje; 

c) vedenie dialógov so spoločnosťami, do 
ktorých sa investuje; 

d) výkon hlasovacích práv; d) výkon hlasovacích práv; 

e) využívanie služieb poskytovaných 
zastupujúcimi poradcami; 

e) využívanie služieb poskytovaných 
zastupujúcimi poradcami; 

f) spolupráca s inými akcionármi. f) spolupráca s inými akcionármi; 

 fa) vedenie dialógu a spolupráca s 
ostatnými zainteresovanými stranami 
spoločností, do ktorých sa investuje. 
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2. Členské štáty zabezpečia, aby politika 
zapájania zahŕňala pravidlá na riadenie 
skutočných alebo možných konfliktov 
záujmov, pokiaľ ide o zapojenie 
akcionárov. Tieto pravidlá sa vypracujú 
najmä pre všetky tieto situácie: 

2. Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý 
článok 3f ods. 4 zabezpečia, aby politika 
zapájania zahŕňala pravidlá na riadenie 
skutočných alebo možných konfliktov 
záujmov, pokiaľ ide o zapojenie 
akcionárov. Tieto pravidlá sa vypracujú 
najmä pre všetky tieto situácie: 

a) inštitucionálny investor alebo správca 
aktív alebo iné spoločnosti k nim 
pridružené ponúkajú finančné produkty 
alebo majú iné obchodné vzťahy so 
spoločnosťou, do ktorej sa investuje; 

a) inštitucionálny investor alebo správca 
aktív alebo iné spoločnosti k nim 
pridružené ponúkajú finančné produkty 
alebo majú iné obchodné vzťahy so 
spoločnosťou, do ktorej sa investuje; 

b) riadiaci pracovník inštitucionálneho 
investora alebo správca aktív je takisto 
riadiacim pracovníkom spoločnosti, do 
ktorej sa investuje; 

b) riadiaci pracovník inštitucionálneho 
investora alebo správca aktív je takisto 
riadiacim pracovníkom spoločnosti, do 
ktorej sa investuje; 

c) správca aktív spravujúci aktíva inštitúcie 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia investuje do spoločnosti, 
ktorá prispieva uvedenej inštitúcii; 

c) správca aktív spravujúci aktíva inštitúcie 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia investuje do spoločnosti, 
ktorá prispieva uvedenej inštitúcii; 

d) inštitucionálny investor alebo správca 
aktív je pridružený k spoločnosti, pre ktorej 
akcie bola otvorená ponuka na prevzatie. 

d) inštitucionálny investor alebo správca 
aktív je pridružený k spoločnosti, pre ktorej 
akcie bola otvorená ponuka na prevzatie. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
zverejňovali na ročnom základe svoju 
politiku zapájania, konkrétne ako bola 
vykonávaná a jej výsledky. Informácie 
uvedené v prvej vete musia byť dostupné 
aspoň na webovej lokalite spoločnosti. 
Inštitucionálni investori a správcovia aktív 
zverejnia pre každú spoločnosť, v ktorej 
majú akcie, či a ako odovzdali svoje hlasy 
na valných zhromaždeniach príslušných 
spoločností a poskytnú vysvetlenie svojho 
správania pri hlasovaní. V prípade, že 
správca aktív odovzdá hlasy v mene 
inštitucionálneho investora, inštitucionálny 
investor uvedie odkaz na to, kde tieto 
informácie o hlasovaní uverejnil správca 
aktív. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
zverejňovali na ročnom základe svoju 
politiku zapájania, konkrétne ako bola 
vykonávaná a jej výsledky. Informácie 
uvedené v prvej vete sú bezplatne 
dostupné aspoň na webovej lokalite 
spoločnosti. Inštitucionálni investori 
poskytujú svojim klientom každoročne 
informácie uvedené v prvej vete. 

 Inštitucionálni investori a správcovia aktív 
zverejnia za každú spoločnosť, v ktorej 
majú akcie, či a ako odovzdali svoje hlasy 
na valných zhromaždeniach príslušných 
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spoločností, a poskytnú vysvetlenie svojho 
správania pri hlasovaní. V prípade, že 
správca aktív odovzdá hlasy v mene 
inštitucionálneho investora, inštitucionálny 
investor uvedie odkaz na to, kde tieto 
informácie o hlasovaní uverejnil správca 
aktív. Informácie uvedené v tomto odseku 
sú bezplatne dostupné aspoň na webovej 
lokalite spoločnosti. 

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/21 

Pozmeňujúci návrh  21 
Sergio Gaetano Cofferati 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 3g – odsek 1 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori zverejňovali, ako 
je ich kapitálová investičná stratégia 
(„investičná stratégia“) zosúladená 
s profilom a trvaním ich záväzkov a ako 
prispieva k strednodobej až dlhodobej 
výkonnosti ich aktív. Informácie uvedené 
v prvej vete musia byť dostupné aspoň na 
webovej lokalite spoločnosti, pokiaľ sa 
uplatňujú. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori zverejňovali, ako 
je ich kapitálová investičná stratégia 
(„investičná stratégia“) zosúladená 
s profilom a trvaním ich záväzkov a ako 
prispieva k strednodobej až dlhodobej 
výkonnosti ich aktív. Informácie uvedené v 
prvej vete sú bezplatne dostupné aspoň na 
webovej lokalite spoločnosti, pokiaľ sa 
uplatňujú, a zasielajú sa každý rok 
klientom spoločnosti spolu s informáciami 
o ich politike zapájania. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/22 

Pozmeňujúci návrh  22 
Sergio Gaetano Cofferati 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 9a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 
akcionári právo hlasovať o politike 
odmeňovania, pokiaľ ide o riadiacich 
pracovníkov. Spoločnosti vyplácajú 
odmenu svojim riadiacim pracovníkom len 
v súlade s politikou odmeňovania, ktorá 
bola schválená akcionármi. Politika 
odmeňovania sa predkladá akcionárom na 
schválenie aspoň každé tri roky. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosti vypracovali politiku, ktorá 
upravuje odmeňovanie riadiacich 
pracovníkov, a predložili ju na poradné 
hlasovanie na valnom zhromaždení 
akcionárov. Spoločnosti vyplácajú odmenu 
svojim riadiacim pracovníkom len v súlade 
s politikou odmeňovania, o ktorej sa 
hlasovalo na valnom zhromaždení 
akcionárov. O každej zmene politiky sa 
hlasuje na valnom zhromaždení 
akcionárov a politika odmeňovania sa 
predkladá na schválenie valným 
zhromaždením aspoň každé tri roky. 

Spoločnosti môžu v prípade náboru 
nových riadiacich pracovníkov rozhodnúť 
o platbe odmeny jednotlivému riadiacemu 
pracovníkovi mimo schválenej politiky 
v prípade, že sa balík o odmeňovaní 
jednotlivého riadiaceho pracovníka prijal 
pred schválením akcionármi na základe 
informácií o záležitostiach uvedených 
v odseku 3. Odmenu možno udeliť 
predbežne v závislosti od schválenia 
akcionármi. 

Členské štáty môžu stanoviť, aby 
hlasovanie na valnom zhromaždení o 
politike odmeňovania bolo poradné, za 
predpokladu, že na nasledujúcom valnom 
zhromaždení sa predloží na hlasovanie 
revidovaná politika, ak valné 
zhromaždenie hlasuje proti politike 
odmeňovania. 

 V prípade, že sa predtým neuplatňovala 
žiadna politika odmeňovania a akcionári 
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odmietli návrh politiky, ktorý im bol 
predložený, môže spoločnosť počas 
prepracúvania návrhu a počas obdobia 
najviac jeden rok do prijatia návrhu 
odmeňovať svojich riadiacich 
pracovníkov v súlade s existujúcou 
praxou. 

 V prípade, že existuje politika 
odmeňovania a akcionári zamietli návrh 
politiky, ktorý im bol predložený v súlade s 
prvým pododsekom, môže spoločnosť v 
priebehu prepracúvania návrhu a počas 
obdobia najviac jeden rok do prijatia 
návrhu vyplácať odmeny svojim riadiacim 
pracovníkom v súlade s existujúcou 
politikou. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby bola 
politika jasná, zrozumiteľná, v súlade s 
obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a 
dlhodobými záujmami spoločnosti a aby 
zahŕňala opatrenia na zabránenie 
konfliktom záujmov. 

2. Politika je jasná, zrozumiteľná, v súlade 
s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami 
a dlhodobými záujmami spoločnosti a 
zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktom 
záujmov. 

3. Politika obsahuje vysvetlenie, ako 
prispieva k dlhodobým záujmom 
a udržateľnosti spoločnosti. Mala by 
stanoviť jasné kritériá týkajúce sa 
udeľovania pevnej a pohyblivej odmeny 
vrátane všetkých výhod v akejkoľvek 
forme. 

3. Politika obsahuje vysvetlenie, ako 
prispieva k dlhodobým záujmom 
a udržateľnosti spoločnosti. Mala by 
stanoviť jasné kritériá týkajúce sa 
udeľovania pevnej a pohyblivej odmeny 
vrátane všetkých príplatkov a všetkých 
výhod v akejkoľvek forme. 

Mali by sa v nej uvádzať maximálne 
sumy, ktoré môžu byť udelené, 
a zodpovedajúci pomerný podiel rôznych 
zložiek pevnej a pohyblivej odmeny. V 
politike by sa malo ozrejmiť, ako sa 
zohľadnili platové podmienky a 
podmienky zamestnanosti zamestnancov 
pri jej stanovovaní a stanovovaní odmeny 
riadiacich pracovníkov, a to 
prostredníctvom vysvetlenia pomeru medzi 
priemernou odmenou riadiacich 
pracovníkov a priemernou odmenou 
zamestnancov spoločnosti na plný úväzok 
okrem riadiacich pracovníkov 
a vysvetlenie, prečo sa tento pomer 
považuje za primeraný. Za výnimočných 
okolností politika nemusí obsahovať 

Uvádza sa v nej príslušný pomerný podiel 
rôznych zložiek pevnej a pohyblivej 
odmeny. V politike sa vysvetľuje, ako sa 
zohľadnili platové podmienky a 
podmienky zamestnanosti zamestnancov 
pri jej stanovovaní a stanovovaní odmeny 
riadiacich pracovníkov. 
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uvedený pomer. V takomto prípade by sa v 
nej malo vysvetliť, prečo tento pomer 
neobsahuje a aké opatrenia s rovnakým 
účinkom sa prijali. 

V prípade pohyblivej odmeny sa v politike 
uvádza, aké finančné a nefinančné kritériá 
výkonnosti sa použijú a vysvetľuje, ako 
tieto kritériá prispievajú k dlhodobým 
záujmom a udržateľnosti spoločnosti, ako 
aj metódy, ktoré sa uplatnia na určenie 
toho, do akej miery boli tieto kritériá 
výkonnosti. Takisto sa v nej uvedú obdobia 
odkladu, obdobia uplatnenia nároku pre 
podielovú odmenu a zadržanie akcií po 
uplatnení nároku, ako aj informácie 
o možnosti spoločnosti spätne získať 
pohyblivú odmenu. 

V prípade pohyblivej odmeny sa v politike 
uvádza, aké finančné a nefinančné kritériá 
výkonnosti sa použijú a vysvetľuje, ako 
tieto kritériá prispievajú k dlhodobým 
záujmom a udržateľnosti spoločnosti, ako 
aj metódy, ktoré sa uplatnia na určenie 
toho, do akej miery boli tieto kritériá 
výkonnosti. Takisto sa v nej uvedú obdobia 
odkladu, obdobia uplatnenia nároku pre 
podielovú odmenu a zadržanie akcií po 
uplatnení nároku, ako aj informácie 
o možnosti spoločnosti spätne získať 
pohyblivú odmenu. 

 Členské štáty zabezpečia, aby kritériá, ak 
je to vhodné, tiež zahŕňali programy 
týkajúce sa sociálnej zodpovednosti 
podnikov a dosiahnuté výsledky v tejto 
oblasti. Členské štáty zabezpečia, aby 
hodnota akcií nehrala rozhodujúcu úlohu 
v rámci kritérií finančnej výkonnosti. 
Zabezpečia, aby odmeňovanie na základe 
akcií nepredstavovalo najvýznamnejšiu 
časť pohyblivej zložky odmeňovania 
riadiacich pracovníkov. 

Uvedú sa v nej hlavné podmienky zmlúv 
riadiacich pracovníkov vrátane ich trvania 
a uplatniteľné výpovedné lehoty platby 
spojené s ukončením zmlúv. 

Uvedú sa v nej hlavné podmienky zmlúv 
riadiacich pracovníkov vrátane ich 
trvania a uplatniteľných výpovedných 
lehôt a podmienok ukončenia týchto 
zmlúv a platieb spojených s ukončením 
zmlúv a charakteristika doplnkových 
dôchodkových systémov a predčasného 
odchodu do dôchodku. Ak vnútroštátne 
právo umožňuje spoločnostiam 
dohodnutie úpravy vzťahu s riadiacimi 
pracovníkmi inak ako prostredníctvom 
zmluvy, v politike sa v takomto prípade 
uvedú hlavné podmienky takéhoto 
dojednania s riadiacimi pracovníkmi 
vrátane trvania takéhoto vzťahu, 
uplatniteľných výpovedných lehôt, 
podmienok ukončenia takéhoto vzťahu a 
platieb spojených s jeho ukončením a 
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charakteristika doplnkových 
dôchodkových systémov a predčasného 
odchodu do dôchodku. 

 V politike sa stanovia postupy spoločnosti 
na určenie odmeňovania riadiacich 
pracovníkov vrátane úlohy a fungovania 
výboru pre odmeňovanie. 

 Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
zainteresované strany, najmä 
zamestnanci, mohli vyjadriť 
prostredníctvom svojich zástupcov názor 
na politiku odmeňovania predtým, ako sa 
predloží akcionárom na hlasovanie. 

V politika sa vysvetľuje rozhodovací 
proces, ktorý viedol k jej vymedzeniu. 
V prípade revízie politiky obsahuje 
vysvetlenie všetkých významných zmien 
a to, ako sa v nej zohľadňujú názory 
akcionárov na politiku a správu za 
predchádzajúce roky. 

V politike sa vysvetľuje konkrétny 
rozhodovací proces, ktorý viedol k jej 
vymedzeniu. V prípade revízie politiky 
obsahuje vysvetlenie všetkých 
významných zmien a to, ako sa v nej 
zohľadňujú hlasy a názory akcionárov na 
politiku a správu za najmenej tri 
predchádzajúce za sebou nasledujúce 
roky. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa politika 
po schválení akcionármi bezodkladne 
uverejnila a bola k dispozícii na webovej 
lokalite spoločnosti najmenej počas jej 
uplatňovania. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa politika 
po schválení akcionármi bezodkladne 
uverejnila a bola bezplatne k dispozícii na 
webovej lokalite spoločnosti najmenej 
počas jej uplatňovania. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/23 

Pozmeňujúci návrh  23 
Sergio Gaetano Cofferati 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 
Smernica 2007/36/ES 
Článok 9b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  

1. Členské štáty zabezpečia, že spoločnosť 
vypracuje jasnú a zrozumiteľnú správu 
o odmeňovaní, v ktorej poskytne úplný 
prehľad odmien, vrátane všetkých výhod 
v akejkoľvek forme, udelených 
jednotlivým riadiacim pracovníkom, a to 
novoprijatým a bývalým riadiacim 
pracovníkom za minulé účtovné obdobie. 
Pokiaľ je to vhodné, obsahuje všetky tieto 
prvky: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
spoločnosť vypracuje jasnú a zrozumiteľnú 
správu o odmeňovaní, v ktorej poskytne 
úplný prehľad odmien, vrátane všetkých 
výhod v akejkoľvek forme, udelených v 
súlade s politikou odmeňovania uvedenou 
v článku 9a jednotlivým riadiacim 
pracovníkom, a to novoprijatým a bývalým 
riadiacim pracovníkom za minulé účtovné 
obdobie. Pokiaľ je to vhodné, obsahuje 
všetky tieto prvky: 

a) prehľad všetkých udelených alebo 
uhradených odmien rozčlenených podľa 
zložiek, pomerný podiel pevnej a 
pohyblivej odmeny, vysvetlenie, ako je 
celková odmena zladená s výkonnosťou a 
informácie o tom, ako boli uplatnené 
kritériá výkonnosti; 

a) prehľad všetkých odmien udelených, 
uhradených alebo ktoré sa majú uhradiť, 
rozčlenených podľa zložiek, pomerný 
podiel pevnej a pohyblivej odmeny, 
vysvetlenie, ako je celková odmena 
spojená s výkonnosťou a informácie o tom, 
ako boli uplatnené finančné a nefinančné 
kritériá výkonnosti; 

 aa) pomer medzi priemernou udelenou, 
vyplatenou či splatnou odmenou 
výkonných riadiacich pracovníkov a 
priemernou odmenou zamestnancov v 
predchádzajúcom účtovnom období, keď 
je odmena zamestnancov pracujúcich na 
čiastočný úväzok započítaná vo výške, 
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ktorá by zodpovedala plnému úväzku; 

b) pomernú zmenu odmeňovania riadiacich 
pracovníkov za uplynulé tri účtovné 
obdobia, jej vzťah k vývoju hodnoty 
spoločnosti a k zmene priemernej odmeny 
zamestnancov spoločnosti na plný úväzok, 
iných než riadiacich pracovníkov; 

b) pomernú zmenu odmeňovania 
výkonných riadiacich pracovníkov za 
uplynulé tri účtovné obdobia, ich vzťah 
k vývoju celkovej výkonnosti spoločnosti 
a k zmene priemernej odmeny 
zamestnancov za to isté obdobie; 

c) akúkoľvek odmenu, ktorú riadiaci 
pracovníci spoločnosti získali 
z akéhokoľvek podniku patriaceho do 
rovnakej skupiny; 

c) akúkoľvek odmenu, ktorú riadiaci 
pracovníci spoločnosti získali alebo ktorá 
im má byť vyplatená z akéhokoľvek 
podniku patriaceho do rovnakej skupiny; 

d) počet akcií udelených a počet opcií na 
akcie, a to opcií vykonaných 
a nevykonaných a hlavné podmienky 
výkonu práv vrátane ceny a dátumu 
vykonania a akékoľvek ich zmeny; 

d) počet akcií udelených a počet opcií na 
akcie, a to opcií vykonaných 
a nevykonaných a hlavné podmienky 
výkonu práv vrátane ceny a dátumu 
vykonania a akékoľvek ich zmeny; 

e) informácie o využívaní možnosti 
spätného vymáhania pohyblivej odmeny; 

e) informácie o využívaní možnosti 
spätného vymáhania pohyblivej odmeny; 

f) informácie o tom, ako bola stanovená 
odmena riadiacich pracovníkov vrátane 
úlohy výboru pre odmeňovanie. 

f) informácie o tom, ako bola stanovená 
odmena riadiacich pracovníkov vrátane 
úlohy výboru pre odmeňovanie. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby bolo 
právo na súkromie fyzických osôb 
chránené v súlade so smernicou 95/46/ES 
pri spracúvaní osobných údajov riadiaceho 
pracovníka. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby bolo 
právo na súkromie fyzických osôb 
chránené v súlade so smernicou 95/46/ES 
pri spracúvaní osobných údajov riadiaceho 
pracovníka. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby akcionári 
mali právo hlasovať o správe 
o odmeňovaní za uplynulé účtovné obdobie 
na výročnom riadnom valnom 
zhromaždení. V prípade, že akcionári 
hlasujú proti správe o odmeňovaní, 
spoločnosť vysvetlí v ďalšej správe 
o odmeňovaní, či, a ak áno, ako sa 
zohľadnilo hlasovanie akcionárov. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby akcionári 
mali právo poradného hlasu pri hlasovaní 
o správe o odmeňovaní za uplynulé 
účtovné obdobie na výročnom riadnom 
valnom zhromaždení. V prípade, že 
akcionári hlasujú proti správe 
o odmeňovaní, spoločnosť začne v prípade 
potreby viesť dialóg s akcionármi, aby 
zistila dôvody zamietnutia správy. 
Spoločnosť vysvetlí v ďalšej správe 
o odmeňovaní, ako sa zohľadnilo 
hlasovanie akcionárov. 

 Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
zainteresované strany, najmä 
zamestnanci, mohli vyjadriť 
prostredníctvom svojich zástupcov názor 
na správu o odmeňovaní predtým, ako sa 
predloží akcionárom na hlasovanie. 
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 3a. Ustanoveniami o odmeňovaní v tomto 
článku a v článku 9a nie sú dotknuté 
vnútroštátne systémy tvorby miezd pre 
zamestnancov a prípadné vnútroštátne 
ustanovenia o zastúpení zamestnancov 
v radách. 

4. Komisia je splnomocnená prijať 
vykonávacie akty na spresnenie 
štandardizovanej formy informácií 
stanovených v odseku 1 tohto článku. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 14a ods. 2. 

4. S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie tohto článku je Komisia 
splnomocnená prijať v súlade s článkom 
14a delegované akty na spresnenie 
štandardizovanej formy informácií 
stanovených v odseku 1 tohto článku. 

Or. en 

 
 


