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3.6.2015 A8-0158/4 

Tarkistus  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Sen varmistamiseksi, että 

osakkeenomistajat voivat tosiasiallisesti 

vaikuttaa palkitsemisjärjestelmään, niille 

olisi annettava oikeus hyväksyä 

palkitsemisjärjestelmä yhtiön 

palkitsemisjärjestelmästä laaditun selkeän, 

ymmärrettävän ja kattavan yleisesityksen 

perusteella. Palkitsemisjärjestelmä olisi 

sovitettava yhteen yhtiön 

liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 

arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa, ja 

siihen olisi kuuluttava toimenpiteitä, joilla 

vältetään eturistiriidat. Yhtiöiden olisi 

palkittava johtajiaan ainoastaan 

osakkeenomistajien hyväksymän 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 

Hyväksytty palkitsemisjärjestelmä olisi 

julkistettava viipymättä. 

(16) Sen varmistamiseksi, että 

osakkeenomistajat voivat tosiasiallisesti 

vaikuttaa palkitsemisjärjestelmään, niille 

olisi annettava oikeus äänestää neuvoa-

antavasti palkitsemisjärjestelmästä yhtiön 

palkitsemisjärjestelmästä laaditun selkeän, 

ymmärrettävän ja kattavan yleisesityksen 

perusteella. Palkitsemisjärjestelmä olisi 

sovitettava yhteen yhtiön 

liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 

arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa, ja 

siihen olisi kuuluttava toimenpiteitä, joilla 

vältetään eturistiriidat. Yhtiöiden olisi 

palkittava johtajiaan ainoastaan 

osakkeenomistajille esitetyn 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 

Hyväksytty palkitsemisjärjestelmä olisi 

julkistettava viipymättä. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Tarkistus  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Sen varmistamiseksi, että 

palkitsemisjärjestelmä pannaan hyväksytyn 

järjestelmän mukaisesti täytäntöön, 

osakkeenomistajille olisi annettava oikeus 

äänestää yhtiön palkitsemisraportista. 

Johtajien vastuuvelvollisuuden 

varmistamiseksi palkitsemisraportin olisi 

oltava selkeä ja ymmärrettävä, ja siinä olisi 

annettava kattava kokonaiskuva 

yksittäisten johtajien palkitsemisesta 

edellisellä tilikaudella. Jos 

osakkeenomistajat äänestävät 

palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön olisi 

ilmoitettava seuraavassa 

palkitsemisraportissa, miten 

osakkeenomistajien äänestys on otettu 

huomioon. 

(17) Sen varmistamiseksi, että 

palkitsemisjärjestelmä pannaan 

järjestelmän mukaisesti täytäntöön, 

osakkeenomistajille olisi annettava oikeus 

äänestää neuvoa-antavasti yhtiön 

palkitsemisraportista. Johtajien 

vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi 

palkitsemisraportin olisi oltava selkeä ja 

ymmärrettävä, ja siinä olisi annettava 

kattava kokonaiskuva johtajien 

palkitsemisesta edellisellä tilikaudella. Jos 

osakkeenomistajat äänestävät 

palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön olisi 

ilmoitettava seuraavassa 

palkitsemisraportissa, miten 

osakkeenomistajien äänestys on otettu 

huomioon. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Tarkistus  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Liiketoimet lähipiirin kanssa voivat 

aiheuttaa vahinkoa yhtiöille ja niiden 

osakkeenomistajille, koska ne voivat antaa 

lähipiirille mahdollisuuden ottaa haltuunsa 

yhtiölle kuuluvaa arvoa. Sen vuoksi on 

tärkeää suojata osakkeenomistajien etuja 

asianmukaisilla suojatoimilla. Tästä syystä 

jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

osakkeenomistajien annetaan äänestää 

yhtiökokouksessa lähipiiriliiketoimista, 

jotka ovat yli 5 prosenttia yhtiön varoista, 

tai liiketoimista, joilla voi olla huomattava 

vaikutus voittoihin tai liikevaihtoon. Jos 

lähipiiriliiketoimessa on mukana 

osakkeenomistaja, kyseinen 

osakkeenomistaja olisi suljettava pois 

äänestyksestä. Yhtiön ei saisi antaa 

toteuttaa liiketoimea ennen kuin 

osakkeenomistajat ovat sen hyväksyneet. 

Lisäksi yhtiöiden olisi julkistettava 

lähipiiriliiketoimet, jotka ovat yli 

1 prosenttia niiden varoista, kyseisten 

liiketoimien toteutusajankohtana ja 

liitettävä niitä koskevaan ilmoitukseen 

riippumattoman kolmannen osapuolen 

laatima raportti, jossa arvioidaan, onko 

liiketoimi markkinaehtojen mukainen, ja 

(19) Liiketoimet lähipiirin kanssa voivat 

aiheuttaa vahinkoa yhtiöille, koska ne 

voivat antaa lähipiirille mahdollisuuden 

ottaa haltuunsa yhtiölle kuuluvaa arvoa. 

Sen vuoksi on tärkeää suojata yhtiöiden 

etuja asianmukaisilla suojatoimilla. Tästä 

syystä jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että osakkeenomistajat hyväksyvät tai 

yhtiön hallinto- tai valvontaelin hyväksyy 

merkittävät lähipiiriliiketoimet sellaisten 

menettelyjen mukaisesti, joilla estetään 

lähipiiriä hyötymästä asemastaan ja 

varmistetaan yhtiön ja lähipiiriin 

kuulumattomien osakkeenomistajien, 

myös vähemmistöosakkaiden, etujen 

asianmukainen suojelu. Lisäksi yhtiöiden 

olisi julkistettava merkittävät 

lähipiiriliiketoimet viimeistään kyseisten 

liiketoimien toteutusajankohtana ja 

liitettävä niitä koskevaan ilmoitukseen 

riippumattoman kolmannen osapuolen 

laatima raportti, jossa arvioidaan, onko 

liiketoimi markkinaehtojen mukainen, ja 

vahvistetaan, että liiketoimi on yhtiön, 

myös vähemmistöosakkaiden, kannalta 

kohtuullinen ja järkevä. Jäsenvaltioilla olisi 

oltava mahdollisuus jättää näiden 
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vahvistetaan, että liiketoimi on 

osakkeenomistajien, myös 

vähemmistöosakkaiden, kannalta 

kohtuullinen ja järkevä. Jäsenvaltioilla olisi 

oltava mahdollisuus jättää näiden 

vaatimusten ulkopuolelle yhtiön ja sen 

kokonaan omistamien tytäryhtiöiden 

väliset liiketoimet. Lisäksi jäsenvaltioiden 

olisi voitava sallia, että yhtiöt pyytävät 

osakkeenomistajilta ennakkohyväksyntää 

tietyntyyppisille tarkasti määritellyille 

toistuville liiketoimille, joiden arvo on yli 

5 prosenttia varoista, ja että ne pyytävät 

osakkeenomistajia tietyin edellytyksin 

vapauttamaan ne ennakolta 

vaatimuksesta liittää toistuviin 

liiketoimiin, joiden arvo on yli 1 prosentti 

varoista, riippumattoman kolmannen 

osapuolen laatima raportti. Tällöin 

yhtiöiden olisi helpompi toteuttaa tällaisia 

liiketoimia. 

vaatimusten ulkopuolelle yhtiön ja 

yhteisyritysten ja sen konsernin yhden tai 

useamman jäsenen väliset liiketoimet, jos 

kyseiset konsernin jäsenet tai 

yhteisyritykset ovat kokonaan yhtiön 

omistuksessa tai jos muulla yhtiön 

lähipiirillä ei ole intressiä konsernin 

jäsenissä tai yhteisyrityksissä, sekä 

liiketoimet, jotka toteutetaan 

tavanomaisessa liiketoiminnassa ja 

tavanomaisten markkinaehtojen 

mukaisesti. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Tarkistus  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta– 1 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

1 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Sovelletaan I b lukua osakkeisiin 

sijoittaviin yhteisösijoittajiin ja sellaisiin 

omaisuudenhoitajiin, jotka sijoittavat 

suoraan tai yhteistä sijoitustoimintaa 

harjoittavan yrityksen välityksellä 

yhteisösijoittajien puolesta osakkeisiin. 

4. Sovelletaan I b lukua yhteisösijoittajiin, 

valtakirjaneuvonantajiin, jotka sijoittavat 

säännellyillä markkinoilla kaupattaviin 

osakkeisiin suoraan tai yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen 

välityksellä yhteisösijoittajien puolesta, ja 

sellaisiin omaisuudenhoitajiin, jotka 

sijoittavat tällaisiin osakkeisiin. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Tarkistus  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

2 artikla – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) ’osakkeenomistajan vaikuttamisella’ 

sitä, että osakkeenomistaja valvoo yksin tai 

yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa 

yhtiöitä sellaisissa asioissa kuin strategia, 

tulos, riski, pääomarakenne ja hallinnointi- 

ja ohjausjärjestelmä sekä käy yhtiöiden 

kanssa vuoropuhelua näistä asioista ja 

äänestää yhtiökokouksessa; 

h) ’osakkeenomistajan vaikuttamisella’ 

sitä, että osakkeenomistaja valvoo yksin tai 

yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa 

yhtiöitä merkityksellisissä asioissa kuten 

strategia, taloudellinen ja muu kuin 

taloudellinen tulos, riski, pääomarakenne 

ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä sekä 

käy yhtiöiden kanssa vuoropuhelua näistä 

asioista ja käyttää äänioikeuksia ja muita 

osakkeisiin liittyviä oikeuksia; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Tarkistus  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

3 c artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtiöt vahvistavat osakkeenomistajien 

yhtiökokouksissa antamat tai niiden 

puolesta annetut äänet. Jos äänestäjänä on 

välittäjä, sen on toimitettava 

osakkeenomistajalle vahvistus 

äänestämisestä. Jos hallussapitoketjussa on 

useampia kuin yksi välittäjä, vahvistus on 

toimitettava välittäjältä toiselle ilman 

aiheetonta viivytystä. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtiöt vahvistavat yhtiökokouksissa 

annetut äänet äänestäjälle, jos äänestys 

toimitetaan sähköisesti. Jos äänestäjänä on 

välittäjä, välittäjän on toimitettava 

osakkeenomistajalle vahvistus 

äänestämisestä. Jos hallussapitoketjussa on 

useampia kuin yksi välittäjä, vahvistus on 

toimitettava välittäjältä toiselle ilman 

aiheetonta viivytystä. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Tarkistus  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

3 h artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

omaisuudenhoitajat ilmoittavat 

puolivuosittain yhteisösijoittajalle, jonka 

kanssa ne ovat tehneet 3 g artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun järjestelyn, miten 

niiden sijoitusstrategiassa ja sen 

täytäntöönpanossa noudatetaan kyseistä 

järjestelyä ja miten sijoitusstrategialla ja 

sen täytäntöönpanolla edistetään 

yhteisösijoittajan varojen keskipitkän ja 

pitkän aikavälin tuottoa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

omaisuudenhoitajat ilmoittavat 

yhteisösijoittajalle, jonka kanssa ne ovat 

tehneet 3 g artiklassa tarkoitetun 

järjestelyn, miten sijoitusstrategialla ja sen 

täytäntöönpanolla edistetään 

yhteisösijoittajan varojen keskipitkän ja 

pitkän aikavälin tuottoa. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

omaisuudenhoitajat ilmoittavat 

yhteisösijoittajalle puolivuosittain kaikki 

seuraavat tiedot: 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

omaisuudenhoitajat ilmoittavat 

yhteisösijoittajalle vuosittain seuraavat 

tiedot tarvittaessa: 

a) tiedot siitä, tekevätkö ne 

sijoituspäätöksensä kohdeyhtiön 

keskipitkän tai pitkän aikavälin tuloksen 

perusteella, muu kuin taloudellinen tulos 

mukaan luettuna, ja jos vastaus on 

myönteinen, millä tavoin ne tekevät 

kyseiset päätökset; 

a) tiedot siitä, tekevätkö ne 

sijoituspäätöksensä kohdeyhtiön 

keskipitkän tai pitkän aikavälin tuloksen 

perusteella, muu kuin taloudellinen tulos 

mukaan luettuna, ja jos vastaus on 

myönteinen, millä tavoin ne tekevät 

kyseiset päätökset; 

b) tiedot siitä, miten salkku on koostettu, 

sekä selvitys salkussa edellisellä kaudella 

b) tiedot siitä, miten salkku on koostettu, 

sekä selvitys salkussa edellisellä kaudella 
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tapahtuneista huomattavista muutoksista; tapahtuneista huomattavista muutoksista; 

 

c) salkun kiertonopeus, sen 

laskentamenetelmä ja selvitys siitä, onko 

kiertonopeus ylittänyt tavoitetason; 

c) salkun kiertonopeus, sen 

laskentamenetelmä ja selvitys siitä, onko 

kiertonopeus ylittänyt tavoitetason; 

d) salkun kiertonopeuteen liittyvät 

kustannukset; 

d) salkun kiertonopeuteen liittyvät 

kustannukset; 

e) niiden arvopaperilainauspolitiikka ja sen 

täytäntöönpano; 

e) niiden arvopaperilainauspolitiikka ja sen 

täytäntöönpano; 

f) tiedot siitä, onko vaikuttamistoimien 

yhteydessä esiintynyt todellisia tai 

mahdollisia eturistiriitoja ja jos on, miten 

omaisuudenhoitaja on käsitellyt niitä; 

f) tiedot siitä, onko vaikuttamistoimien 

yhteydessä esiintynyt todellisia tai 

mahdollisia eturistiriitoja ja jos on, miten 

omaisuudenhoitaja on käsitellyt niitä; 

g) tiedot siitä, käyttääkö omaisuudenhoitaja 

vaikuttamistoimissaan 

valtakirjaneuvonantajia ja jos käyttää, millä 

tavoin. 

g) tiedot siitä, käyttääkö omaisuudenhoitaja 

vaikuttamistoimissaan 

valtakirjaneuvonantajia ja jos käyttää, millä 

tavoin. 

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti 

ilmoitettavat tiedot on toimitettava 

maksutta ja, jos omaisuudenhoitaja ei 

hallinnoi varoja asiakaskohtaisesti täydellä 

valtakirjalla, ne on pyynnöstä toimitettava 

myös muille sijoittajille. 

3. Silloin kun omaisuudenhoitaja ei 

hallinnoi varoja asiakaskohtaisesti täydellä 

valtakirjalla, jäsenvaltiot voivat edellyttää, 

että kyseiset tiedot toimitetaan pyynnöstä 

myös muille sijoittajille. 

Or. en 

 

 


