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