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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Για να εξασφαλιστεί ότι οι µέτοχοι 

έχουν ουσιαστικό λόγο επί της πολιτικής 

αποδοχών, θα πρέπει να αποκτήσουν 

δικαίωµα έγκρισης της πολιτικής 
αποδοχών, βάσει σαφούς, κατανοητής και 

ολοκληρωµένης επισκόπησης της 

πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, η οποία 

θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη µε 

την επιχειρηµατική στρατηγική, τους 

στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα 

συµφέροντα της εταιρείας και θα πρέπει να 

περιλαµβάνει µέτρα αποφυγής 

περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων. 

Οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν 

αποδοχές στα διοικητικά στελέχη τους 

µόνο σύµφωνα µε µια πολιτική αποδοχών 

εγκεκριµένη από τους µετόχους. Η 
εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών θα πρέπει 

να γνωστοποιείται δηµοσίως χωρίς 

καθυστέρηση. 

 

(16) Για να εξασφαλιστεί ότι οι µέτοχοι 

έχουν ουσιαστικό λόγο επί της πολιτικής 

αποδοχών, θα πρέπει να αποκτήσουν 

δικαίωµα συµβουλευτικής ψήφου επί της 
πολιτικής αποδοχών, βάσει σαφούς, 

κατανοητής και ολοκληρωµένης 

επισκόπησης της πολιτικής αποδοχών της 

εταιρείας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ευθυγραµµισµένη µε την επιχειρηµατική 

στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα 

µακροπρόθεσµα συµφέροντα της εταιρείας 

και θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα 

αποφυγής περιπτώσεων σύγκρουσης 

συµφερόντων. Οι εταιρείες θα πρέπει να 

καταβάλλουν αποδοχές στα διοικητικά 

στελέχη τους µόνο σύµφωνα µε µια 

πολιτική αποδοχών που έχει υποβληθεί 
στους µετόχους. Η εγκεκριµένη πολιτική 

αποδοχών θα πρέπει να γνωστοποιείται 

δηµοσίως χωρίς καθυστέρηση. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για να εξασφαλιστεί ότι η εφαρµογή 

της πολιτικής αποδοχών συνάδει µε την 

εγκεκριµένη πολιτική, οι µέτοχοι θα πρέπει 
να αποκτήσουν δικαίωµα ψήφου επί της 

έκθεσης αποδοχών της εταιρείας. Για να 

εξασφαλιστεί η λογοδοσία των 

διοικητικών στελεχών, η έκθεση αποδοχών 

θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή 

και να παρουσιάζει ολοκληρωµένη 

επισκόπηση των αποδοχών των επιµέρους 
διοικητικών στελεχών κατά το 

προηγούµενο οικονοµικό έτος. Εάν οι 

µέτοχοι καταψηφίσουν την έκθεση 

αποδοχών, η εταιρεία θα πρέπει να 

επεξηγήσει στην επόµενη έκθεση 

αποδοχών το πώς ελήφθη υπόψη η ψήφος 

των µετόχων. 

(17) Για να εξασφαλιστεί ότι η εφαρµογή 

της πολιτικής αποδοχών συνάδει µε την 

εγκεκριµένη πολιτική, οι µέτοχοι θα πρέπει 

να αποκτήσουν δικαίωµα συµβουλευτικής 
ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών της 

εταιρείας. Για να εξασφαλιστεί η 

λογοδοσία των διοικητικών στελεχών, η 

έκθεση αποδοχών θα πρέπει να είναι 

σαφής και κατανοητή και να παρουσιάζει 

ολοκληρωµένη επισκόπηση των αποδοχών 

των διοικητικών στελεχών κατά το 

προηγούµενο οικονοµικό έτος. Εάν οι 

µέτοχοι καταψηφίσουν την έκθεση 

αποδοχών, η εταιρεία θα πρέπει να 

επεξηγήσει στην επόµενη έκθεση 

αποδοχών το πώς ελήφθη υπόψη η ψήφος 

των µετόχων. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

είναι δυνατόν να ζηµιώνουν τις εταιρείες 

και τους µετόχους, καθώς ενδέχεται να 
παρέχουν στο συνδεδεµένο µέρος την 

ευκαιρία να ιδιοποιηθεί αξία που ανήκει 

στην εταιρεία. Εποµένως, είναι σηµαντικό 

να υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας 

για την προστασία των συµφερόντων των 

µετόχων. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

συναλλαγές συνδεδεµένων µερών που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 5% 
των περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας ή οι συναλλαγές που δύνανται 
να επηρεάσουν σηµαντικά τα κέρδη ή τον 
κύκλο εργασιών υπόκεινται στην ψήφο 
των µετόχων σε γενική συνέλευση. Στην 
περίπτωση που η συναλλαγή 
συνδεδεµένων µερών αφορά έναν µέτοχο, 
ο συγκεκριµένος µέτοχος θα πρέπει να 
αποκλείεται από την ψηφοφορία. ∆εν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να ολοκληρώσει η 
εταιρεία τη συναλλαγή πριν λάβει τη 
σχετική έγκριση των µετόχων. Στην 

(19) Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

είναι δυνατόν να ζηµιώνουν τις εταιρείες, 

καθώς ενδέχεται να παρέχουν στο 

συνδεδεµένο µέρος την ευκαιρία να 

ιδιοποιηθεί αξία που ανήκει στην εταιρεία. 

Εποµένως, είναι σηµαντικό να υπάρχουν 

επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για την 

προστασία των συµφερόντων των 

εταιρειών. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

σηµαντικές συναλλαγές συνδεδεµένων 
µερών έχουν εγκριθεί από τους µετόχους 
ή από το διοικητικό ή το εποπτικό όργανο 
των εταιρειών, σύµφωνα µε διαδικασίες 
που δεν επιτρέπουν στα συνδεδεµένα 
µέρη να εκµεταλλεύονται τη θέση τους, 
και εξασφαλίζουν τη δέουσα προστασία 
των συµφερόντων των εταιρειών και των 
µετόχων που δεν είναι συνδεδεµένα µέρη, 
περιλαµβανοµένων των µετόχων της 
µειοψηφίας.. Στην περίπτωση σηµαντικών 
συναλλαγών συνδεδεµένων µερών, οι 

εταιρείες θα πρέπει να ανακοινώνουν τις 

συναλλαγές αυτές το αργότερο κατά τον 
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περίπτωση συναλλαγών συνδεδεµένων 

µερών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
άνω του 1% των περιουσιακών στοιχείων 
τους, οι εταιρείες θα πρέπει να 
ανακοινώνουν τις συναλλαγές αυτές κατά 

τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής 

τους και να συνοδεύουν την ανακοίνωση 

από έκθεση ανεξάρτητου τρίτου µέρους, 

που αξιολογεί κατά πόσον 

πραγµατοποιήθηκε υπό τους όρους της 

αγοράς και επιβεβαιώνει ότι η συναλλαγή 

είναι δίκαιη και εύλογη από την οπτική 

των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων των 
µετόχων της µειοψηφίας. Θα πρέπει να 

επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εξαιρούν 

τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται 

µεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών 
της που της ανήκουν εξ ολοκλήρου. Τα 
κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να επιτρέπουν στις εταιρείες να 
ζητούν την προτέρα έγκριση από τους 
µετόχους για ορισµένα σαφώς 
καθορισµένα είδη επαναλαµβανόµενων 
συναλλαγών άνω του 5% των 
περιουσιακών στοιχείων, και να ζητούν 
από τους µετόχους προτέρα εξαίρεση από 
την υποχρέωση να υποβάλλουν έκθεση 
ανεξάρτητου τρίτου µέρους για 
επαναλαµβανόµενες συναλλαγές άνω του 
1% των περιουσιακών στοιχείων, υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις, προκειµένου να 
διευκολύνεται η ολοκλήρωση αυτών των 
συναλλαγών από τις εταιρείες. 

χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής τους 

και να συνοδεύουν την ανακοίνωση από 

έκθεση που αξιολογεί κατά πόσο η 

συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε υπό τους 

όρους της αγοράς και επιβεβαιώνει ότι 

είναι δίκαιη και εύλογη από την οπτική της 
εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των 
µετόχων της µειοψηφίας. Θα πρέπει να 

επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εξαιρούν 

τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται 

µεταξύ της εταιρείας και κοινοπραξιών 
και ενός ή περισσότερων µελών του 
οµίλου της, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω µέλη του οµίλου ή των 
κοινοπραξιών ανήκουν εξ ολοκλήρου 
στην εταιρεία ή ότι κανένα άλλο 
συνδεδεµένο µέρος της εταιρείας δεν έχει 
συµφέρον στα µέλη του οµίλου ή στις 
κοινοπραξίες, και ότι οι συναλλαγές 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της 
συνήθους επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και συνάπτονται υπό 
τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Or. en 



 

AM\1064101EL.doc  PE555.221v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

3.6.2015 A8-0158/7 

Τροπολογία  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Sajjad Karim 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Cecilia Wikström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2007/36/ΕΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το κεφάλαιο Ιβ εφαρµόζεται σε 

θεσµικούς επενδυτές και διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων στον βαθµό που 
επενδύουν, άµεσα ή µέσω ενός οργανισµού 

συλλογικών επενδύσεων, εκ µέρους 

θεσµικών επενδυτών, εφόσον επενδύουν 

σε µετοχές. 

4. Το κεφάλαιο Ιβ εφαρµόζεται σε 

θεσµικούς επενδυτές, πληρεξούσιους 
συµβούλους, στον βαθµό που επενδύουν 
σε µετοχές που έχουν βρίσκονται υπό 
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, 
άµεσα ή µέσω ενός οργανισµού 

συλλογικών επενδύσεων, εκ µέρους 

θεσµικών επενδυτών, και διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων, εφόσον 
επενδύουν σε τέτοιες µετοχές. 

Or. en 



 

AM\1064101EL.doc  PE555.221v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

3.6.2015 A8-0158/8 

Τροπολογία  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Sajjad Karim 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

Cecilia Wikström 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 2 

Οδηγία 2007/36/ΕΚ 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) «ενεργός συµµετοχή των µετόχων»: η 

παρακολούθηση από έναν µέτοχο 

µεµονωµένα ή από κοινού µε άλλους 

µετόχους των εταιρειών σε ζητήµατα 

σχετικά µε τη στρατηγική, την απόδοση, 
τον κίνδυνο, τη διάρθρωση κεφαλαίου και 
την εταιρική διακυβέρνηση, διατηρώντας 
διάλογο µε τις εταιρείες για τα ζητήµατα 

αυτά και ψηφίζοντας στη γενική 
συνέλευση· 

η) «ενεργός συµµετοχή των µετόχων»: η 

παρακολούθηση, από έναν µέτοχο 

µεµονωµένα ή από κοινού µε άλλους 

µετόχους, των εταιρειών, σε σηµαντικά 
ζητήµατα όπως η στρατηγική, η 
χρηµατοοικονοµική και µη 
χρηµατοοικονοµική απόδοση, ο κίνδυνος, 
η διάρθρωση κεφαλαίου και η εταιρική 
διακυβέρνηση, διατηρώντας διάλογο µε τις 

εταιρείες για τα ζητήµατα αυτά και 

ασκώντας τα εκλογικά και λοιπά 
δικαιώµατά τους που συνδέονται µε τις 
µετοχές· 
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Οδηγία 2007/36/ΕΚ 

Άρθρο 3γ – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εταιρείες επιβεβαιώνουν τις ψήφους των 
µετόχων ή εκ µέρους των µετόχων στις 
γενικές συνελεύσεις. Στην περίπτωση που 

ψηφίζει ο διαµεσολαβητής, αυτός 
διαβιβάζει την επιβεβαίωση της ψήφου 

στον µέτοχο. Στην περίπτωση που 

υφίστανται περισσότεροι του ενός 

διαµεσολαβητές στην αλυσίδα 

συµµετοχών, η επιβεβαίωση διαβιβάζεται 

µεταξύ των διαµεσολαβητών χωρίς 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εταιρείες επιβεβαιώνουν τις ψήφους που 
κατατίθενται στις γενικές συνελεύσεις, 
όταν κατατίθενται µε ηλεκτρονικό τρόπο, 
στο πρόσωπο που ψηφίζει.. Στην 
περίπτωση που ψηφίζει ο διαµεσολαβητής, 

ο ίδιος διαβιβάζει την επιβεβαίωση της 
ψήφου στον µέτοχο. Στην περίπτωση που 

υφίστανται περισσότεροι του ενός 

διαµεσολαβητές στην αλυσίδα 

συµµετοχών, η επιβεβαίωση διαβιβάζεται 

µεταξύ των διαµεσολαβητών χωρίς 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2007/36/ΕΚ 

Άρθρο 3η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων 

γνωστοποιούν, σε εξαµηνιαία βάση, στον 
θεσµικό επενδυτή, µε τον οποίο έχουν 

συνάψει τη συµφωνία που αναφέρεται στο 

άρθρο 3ζ παράγραφος 2, τον τρόπο µε τον 
οποίο η επενδυτική στρατηγική τους και 
η εφαρµογή της συµµορφώνονται µε τη 
σχετική συµφωνία και τον τρόπο µε τον 
οποίο η επενδυτική στρατηγική και η 

εφαρµογή της συµβάλλουν στη 

µεσοµακροπρόθεσµη απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων του θεσµικού 

επενδυτή. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων 

γνωστοποιούν στον θεσµικό επενδυτή, µε 

τον οποίο έχουν συνάψει τη συµφωνία που 

αναφέρεται στο άρθρο 3ζ τον τρόπο µε τον 

οποίο η επενδυτική στρατηγική και η 

εφαρµογή της συµβάλλουν στη 

µεσοµακροπρόθεσµη απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων του θεσµικού 

επενδυτή. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων 

γνωστοποιούν στον θεσµικό επενδυτή, σε 

εξαµηνιαία βάση, το σύνολο των 
ακόλουθων πληροφοριών: 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων 

γνωστοποιούν στο κοινό, σε ετήσια βάση, 
τις ακόλουθες πληροφορίες, κατά 
περίπτωση: 

α) αν και, εάν ναι, πώς λαµβάνουν 

επενδυτικές αποφάσεις βάσει της κρίσης 

τους σχετικά µε τη µεσοµακροπρόθεσµη 

α) αν και, εάν ναι, πώς λαµβάνουν 

επενδυτικές αποφάσεις βάσει της κρίσης 

τους σχετικά µε τη µεσοµακροπρόθεσµη 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

απόδοση της εταιρείας στην οποία γίνονται 

επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένης της µη 

χρηµατοοικονοµικής της απόδοσης· 

απόδοση της εταιρείας στην οποία γίνονται 

επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένης της µη 

χρηµατοοικονοµικής της απόδοσης· 

β) τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και την 

επεξήγηση σηµαντικών µεταβολών στο 

χαρτοφυλάκιο κατά την προηγούµενη 

περίοδο· 

β) τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και την 

επεξήγηση σηµαντικών µεταβολών στο 

χαρτοφυλάκιο κατά την προηγούµενη 

περίοδο· 

γ) τη συχνότητα εναλλαγής του 

χαρτοφυλακίου, τη µέθοδο που 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της 

και επεξήγηση, σε περίπτωση που η 

συχνότητα εναλλαγής έχει υπερβεί το 

επιδιωκόµενο επίπεδο· 

γ) τη συχνότητα εναλλαγής του 

χαρτοφυλακίου, τη µέθοδο που 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της 

και επεξήγηση, σε περίπτωση που η 

συχνότητα εναλλαγής έχει υπερβεί το 

επιδιωκόµενο επίπεδο· 

δ) έξοδα σχετικά µε τη συχνότητα 

εναλλαγής του χαρτοφυλακίου· 

δ) έξοδα σχετικά µε τη συχνότητα 

εναλλαγής του χαρτοφυλακίου· 

ε) την πολιτική τους σχετικά µε τον 

δανεισµό αξιών και την εφαρµογή της· 

ε) την πολιτική τους σχετικά µε τον 

δανεισµό αξιών και την εφαρµογή της· 

στ) αν έχουν προκύψει υφιστάµενες ή 

ενδεχόµενες περιπτώσεις σύγκρουσης 

συµφερόντων σε σχέση µε τις 

δραστηριότητες ενεργού συµµετοχής και, 

εάν ναι, ποιες, και πώς τις αντιµετώπισε ο 

διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων· 

στ) αν έχουν προκύψει υφιστάµενες ή 

ενδεχόµενες περιπτώσεις σύγκρουσης 

συµφερόντων σε σχέση µε τις 

δραστηριότητες ενεργού συµµετοχής και, 

εάν ναι, ποιες, και πώς τις αντιµετώπισε ο 

διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων· 

ζ) αν και, εάν ναι, πώς χρησιµοποιεί ο 

διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων 

πληρεξούσιους συµβούλους για τις 

δραστηριότητες ενεργού συµµετοχής τους. 

ζ) αν και, εάν ναι, πώς χρησιµοποιεί ο 

διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων 

πληρεξούσιους συµβούλους για τις 

δραστηριότητες ενεργού συµµετοχής τους. 

3. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 
παρέχονται χωρίς χρέωση και, εάν ο 
διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων δεν 

διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία υπό 

καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε 

πελάτη, παρέχονται επίσης και σε άλλους 

επενδυτές κατόπιν αίτησης. 

3. Όταν ο διαχειριστής περιουσιακών 
στοιχείων δεν διαχειρίζεται τα περιουσιακά 

στοιχεία υπό καθεστώς διακριτικής 

ευχέρειας για κάθε πελάτη, τα κράτη µέλη 
µπορούν να προβλέπουν ότι οι 
πληροφορίες αυτές παρέχονται επίσης και 
σε άλλους επενδυτές κατόπιν αίτησης. 

Or. en 

 

 


