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Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2007/36/CE
Articolul 9 a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că acționarii 
au dreptul de a vota cu privire la politica de 
remunerare în ceea ce privește 
administratorii. Societățile plătesc o 
remunerație administratorilor lor numai în 
conformitate cu o politică de remunerare 
care a fost aprobată de acționari. Politica 
este transmisă spre aprobare acționarilor 
cel puțin o dată la trei ani.

1. Statele membre se asigură că acționarii 
și reprezentanții lucrătorilor au dreptul de 
a vota cu privire la politica de remunerare 
în ceea ce privește administratorii. 
Societățile plătesc o remunerație 
administratorilor lor numai în conformitate 
cu o politică de remunerare care a fost 
aprobată de acționari și de reprezentanții 
lucrătorilor. Politica este transmisă spre 
aprobare acționarilor cel puțin o dată la trei 
ani.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica include o indicare a sumelor 
minime și maxime care pot fi acordate și a 
proporțiilor relative ale remunerației fixe și 
ale celei variabile și explică modul în care 
s-a ținut cont de remunerațiile și condițiile 
de angajare ale angajaților societății cu 
ocazia stabilirii politicii de remunerare sau 
a remunerației administratorilor, prin 
explicarea raportului dintre remunerația 
medie a administratorilor și remunerația 
medie a angajaților cu normă plină ai 
societății care nu sunt administratori, 
precum și a motivelor pentru care acest 
raport este considerat adecvat. În 
circumstanțe excepționale, este posibil ca 
raportul dintre cele două remunerații să 
nu fie precizat în cadrul politicii. În acest 
caz, trebuie să se explice de ce raportul nu 
este precizat și ce măsuri cu efect 
echivalent au fost luate.

Politica include o indicare a sumelor 
minime și maxime care pot fi acordate și a 
proporțiilor relative ale remunerației fixe și 
ale celei variabile. Aceasta explică modul 
în care s-a ținut cont de remunerațiile și 
condițiile de angajare ale angajaților 
societății cu ocazia stabilirii politicii de 
remunerare sau a remunerației 
administratorilor, prin explicarea raportului 
dintre remunerația medie a 
administratorilor și remunerația medie a 
angajaților cu normă plină ai societății care 
nu sunt administratori, precum și a 
motivelor pentru care acest raport este 
considerat adecvat.
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