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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
μέτοχοι δικαιούνται να ψηφίζουν επί της 
πολιτικής αποδοχών όσον αφορά τα 
διοικητικά στελέχη. Οι εταιρείες 
καταβάλλουν αμοιβή στα διοικητικά 
στελέχη τους μόνο σύμφωνα με πολιτική 
αποδοχών που έχει εγκριθεί από τους 
μετόχους. Η πολιτική υποβάλλεται στους 
μετόχους προς έγκριση τουλάχιστον ανά 
τριετία.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
μέτοχοι και οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων δικαιούνται να ψηφίζουν επί 
της πολιτικής αποδοχών όσον αφορά τα 
διοικητικά στελέχη. Οι εταιρείες 
καταβάλλουν αμοιβή στα διοικητικά 
στελέχη τους μόνο σύμφωνα με πολιτική 
αποδοχών που έχει εγκριθεί από τους 
μετόχους και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων. Η πολιτική υποβάλλεται 
στους μετόχους προς έγκριση τουλάχιστον 
ανά τριετία.

Or. en



AM\1067415EL.doc PE555.221v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

1.7.2015 A8-0158/3/αναθ.

Τροπολογία 3/αναθ.
Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo
 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης 
ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2007/36/ΕΚ
Άρθρο 9α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναφέρονται τα μέγιστα ποσά των 
συνολικών αποδοχών που δύνανται να 
χορηγηθούν, και τα αντίστοιχα σχετικά 
ποσοστά των διαφόρων συνιστωσών των 
σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. 
Εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν 
υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές 
συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας 
κατά τον καθορισμό της πολιτικής ή των 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών, με 
εξήγηση της αναλογίας μεταξύ των μέσων 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών και 
των μέσων αποδοχών των εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός 
των διοικητικών στελεχών, καθώς και της 
καταλληλότητας της συγκεκριμένης 
αναλογίας. Η πολιτική μπορεί, κατ’ 
εξαίρεση, να μην περιλαμβάνει αναλογία, 
σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, εξηγείται για ποιον 
λόγο δεν υπάρχει αναλογία και ποια μέτρα 
ισοδύναμου αποτελέσματος έχουν ληφθεί.

Αναφέρονται τα μέγιστα ποσά των 
συνολικών αποδοχών που δύνανται να 
χορηγηθούν, και τα αντίστοιχα σχετικά 
ποσοστά των διαφόρων συνιστωσών των 
σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. 
Εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν 
υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές 
συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας 
κατά τον καθορισμό της πολιτικής ή των 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών, με 
εξήγηση της αναλογίας μεταξύ των μέσων 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών και 
των μέσων αποδοχών των εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός 
των διοικητικών στελεχών, καθώς και της 
καταλληλότητας της συγκεκριμένης 
αναλογίας.
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