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3.6.2015 A8-0158/4 

Amendement  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

Sajjad Karim 

namens de ECR-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Teneinde te waarborgen dat 

aandeelhouders daadwerkelijk 

zeggenschap verkrijgen over het 

beloningsbeleid, dient hun het recht te 

worden verleend om dit goed te keuren op 

basis van een duidelijk, begrijpelijk en 

allesomvattend overzicht van het beleid, 

dat in overeenstemming moet zijn met de 

ondernemingsstrategie, de doelstellingen, 

de waarden en de langetermijnbelangen 

van de vennootschap en maatregelen voor 

de preventie van belangenconflicten moet 

bevatten. De beloning die door de 

vennootschap aan de bestuurders wordt 

betaald, moet steeds in overeenstemming 

zijn met het beloningsbeleid dat door de 

aandeelhouders is goedgekeurd. Het 

goedgekeurde beloningsbeleid moet 

onverwijld openbaar worden gemaakt. 

(16) Teneinde te waarborgen dat 

aandeelhouders daadwerkelijk 

zeggenschap verkrijgen over het 

beloningsbeleid, dient hun het recht te 

worden verleend om daarover een 

adviserende stemming te houden op basis 

van een duidelijk, begrijpelijk en 

allesomvattend overzicht van het beleid, 

dat in overeenstemming moet zijn met de 

ondernemingsstrategie, de doelstellingen, 

de waarden en de langetermijnbelangen 

van de vennootschap en maatregelen voor 

de preventie van belangenconflicten moet 

bevatten. De beloning die door de 

vennootschap aan de bestuurders wordt 

betaald, moet in overeenstemming zijn met 

het beloningsbeleid dat aan de 

aandeelhouders is voorgelegd. Het 

goedgekeurde beloningsbeleid moet 

onverwijld openbaar worden gemaakt. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Amendement  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

Sajjad Karim 

namens de ECR-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Teneinde te waarborgen dat het 

beloningsbeleid wordt uitgevoerd 

overeenkomstig het goedgekeurde beleid, 

dient de aandeelhouders het recht te 

worden verleend om over het 

beloningsverslag van de vennootschap te 

stemmen. Teneinde bestuurders te dwingen 

om rekenschap af te leggen, dient te 

worden voorgeschreven dat het 

beloningsverslag duidelijk en begrijpelijk 

is en een uitgebreid overzicht bevat van de 

beloningen die het afgelopen boekjaar aan 

individuele bestuurders zijn toegekend. 

Wanneer de aandeelhouders tegen het 

beloningsverslag stemmen, dient de 

vennootschap in het eerstvolgende 

beloningsverslag uit te leggen op welke 

wijze hiermee rekening is gehouden. 

(17) Teneinde te waarborgen dat het 

beloningsbeleid wordt uitgevoerd 

overeenkomstig het goedgekeurde beleid, 

dient de aandeelhouders het recht te 

worden verleend om over het 

beloningsverslag van de vennootschap een 

adviserende stemming te houden. 

Teneinde bestuurders te dwingen om 

rekenschap af te leggen, dient te worden 

voorgeschreven dat het beloningsverslag 

duidelijk en begrijpelijk is en een 

uitgebreid overzicht bevat van de 

beloningen die het afgelopen boekjaar aan 

bestuurders zijn toegekend. Wanneer de 

aandeelhouders tegen het beloningsverslag 

stemmen, dient de vennootschap in het 

eerstvolgende beloningsverslag uit te 

leggen op welke wijze hiermee rekening is 

gehouden. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Amendement  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

Sajjad Karim 

namens de ECR-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Transacties met verbonden partijen 

kunnen een vennootschap en haar 

aandeelhouders schade toebrengen omdat 

de verbonden partij mogelijk de 

gelegenheid krijgt om zich aan de 

vennootschap toebehorende waarde toe te 

eigenen. Vandaar dat adequate waarborgen 

voor de bescherming van de belangen van 

aandeelhouders belangrijk zijn. De 

lidstaten dienen er derhalve voor te zorgen 

dat transacties met verbonden partijen die 

meer dan 5 % van de activa van een 

vennootschap vertegenwoordigen of die 

aanzienlijke gevolgen voor de winst of de 

omzet kunnen hebben, op een algemene 

vergadering ter goedkeuring aan de 

aandeelhouders worden voorgelegd. 

Indien bij de transactie met de verbonden 

partij een aandeelhouder is betrokken, 

moet deze van de stemming worden 

uitgesloten. De vennootschap kan de 

transactie niet aangaan voordat de 

aandeelhouders hun goedkeuring hebben 

gegeven. Transacties met verbonden 

partijen die meer dan 1 % van de activa 

vertegenwoordigen, moeten door de 

vennootschap openbaar worden gemaakt 

(19) Transacties met verbonden partijen 

kunnen een vennootschap schade 

toebrengen omdat de verbonden partij 

mogelijk de gelegenheid krijgt om zich aan 

de vennootschap toebehorende waarde toe 

te eigenen. Vandaar dat adequate 

waarborgen voor de bescherming van de 

belangen van vennootschappen belangrijk 

zijn. De lidstaten dienen er derhalve voor 

te zorgen dat materiële transacties met 

verbonden partijen door de 

aandeelhouders of door het bestuurs- of 

toezichthoudend orgaan van de 

vennootschappen worden goedgekeurd 

volgens procedures die voorkomen dat een 

verbonden partij misbruik maakt van zijn 

positie en die adequate bescherming 

bieden voor de belangen van de 

vennootschap of de aandeelhouders die 

geen verbonden partijen zijn, met inbegrip 

van minderheidsaandeelhouders. 

Materiële transacties met verbonden 

partijen moeten uiterlijk op het moment 

dat deze worden aangegaan door de 

vennootschap openbaar worden gemaakt. 

De mededeling dient vergezeld te gaan van 

een verslag waarin wordt beoordeeld of de 
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op het moment dat deze worden 

aangegaan. De mededeling dient vergezeld 

te gaan van een verslag van een 

onafhankelijke derde waarin wordt 

beoordeeld of de transactie volgens 

marktvoorwaarden verloopt en wordt 

bevestigd dat de transactie uit het oogpunt 

van de aandeelhouders, waaronder 

begrepen minderheidsaandeelhouders, 

eerlijk en redelijk is. De lidstaten moeten 

de mogelijkheid hebben transacties tussen 

de vennootschap en haar volle 

dochtermaatschappijen uit te sluiten. Zij 

moeten ook kunnen bepalen dat 

vennootschappen voor bepaalde duidelijk 

omschreven soorten herhaaldelijk 

terugkerende transacties over meer dan 5 

% van de activa voorafgaande 

toestemming van de aandeelhouders 

kunnen vragen en van de aandeelhouders 

onder bepaalde voorwaarden 

voorafgaande vrijstelling kunnen vragen 

van de verplichting om een verslag van 

een onafhankelijke derde over herhaalde 

transacties boven 1 % van de activa voor 

te leggen, teneinde de sluiting van 

dergelijke transacties door 

vennootschappen te vergemakkelijken. 

transactie volgens marktvoorwaarden 

verloopt en wordt bevestigd dat de 

transactie uit het oogpunt van de 

vennootschap, waaronder begrepen 

minderheidsaandeelhouders, eerlijk en 

redelijk is. De lidstaten moeten de 

mogelijkheid hebben transacties tussen de 

vennootschap en joint ventures en een of 

meer leden van zijn groep uit te sluiten, op 

voorwaarde dat die groepsleden of joint 

ventures volledig eigendom van de 

vennootschap zijn of dat geen andere met 

de vennootschap verbonden partij een 

belang in die leden of joint ventures heeft, 

en dat de transacties worden gesloten in 

het kader van de normale bedrijfsvoering 

en volgens normale marktvoorwaarden. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Amendement  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

Sajjad Karim 

namens de ECR-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2007/36/EG 

Artikel 1 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Hoofdstuk I ter is van toepassing op 

institutionele beleggers en 

vermogensbeheerders, laatstgenoemde 

voor zover zij direct of via een instelling 

voor collectieve belegging namens 

institutionele beleggers beleggen, voor 

zover zij in aandelen beleggen. 

4. Hoofdstuk I ter is van toepassing op 

institutionele beleggers, volmachtadviseurs 

voor zover zij direct of via een instelling 

voor collectieve belegging, namens 

institutionele beleggers beleggen in 

aandelen die op een gereglementeerde 

markt worden verhandeld, en 

vermogensbeheerders, voor zover zij in 

dergelijke aandelen beleggen. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Amendement  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

Sajjad Karim 

namens de ECR-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2007/36/EG 

Artikel 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) “aandeelhoudersbetrokkenheid”: het 

uitoefenen van toezicht door een 

aandeelhouder, alleen of samen met andere 

aandeelhouders, op vennootschappen met 

betrekking tot aspecten als strategie, 

prestaties, risico, vermogensstructuur en 

corporate governance, het voeren van een 

dialoog met vennootschappen over deze 

aspecten en het stemmen op de algemene 

vergadering; 

h) "aandeelhoudersbetrokkenheid": het 

uitoefenen van toezicht door een 

aandeelhouder, alleen of samen met andere 

aandeelhouders, op vennootschappen met 

betrekking tot relevante aspecten als 

strategie, financiële en niet-financiële 

prestaties, risico, vermogensstructuur en 

corporate governance, het voeren van een 

dialoog met vennootschappen over deze 

aspecten en het uitoefenen van stem- en 

andere rechten die verbonden zijn aan 

aandelen. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Amendement  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

Sajjad Karim 

namens de ECR-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2007/36/EG 

Artikel 3 quater  – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

vennootschappen de stemmen bevestigen 

die op een algemene vergadering door of 

namens een aandeelhouder zijn 

uitgebracht. In het geval dat de 

tussenpersoon de stem uitbrengt, stuurt hij 

de aandeelhouder de stembevestiging. 

Wanneer zich in de houderschapsketen 

meer dan één tussenpersoon bevindt, geven 

de tussenpersonen de stembevestiging 

onverwijld aan elkaar door. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

vennootschappen de stemmen die 

elektronisch zijn uitgebracht bevestigen 

aan de persoon die de stem heeft 

uitgebracht. In het geval dat de 

tussenpersoon de stem uitbrengt, stuurt de 

tussenpersoon de aandeelhouder de 

stembevestiging. Wanneer zich in de 

houderschapsketen meer dan één 

tussenpersoon bevindt, geven de 

tussenpersonen de stembevestiging 

onverwijld aan elkaar door. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Amendement  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

Sajjad Karim 

namens de ECR-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2007/36/EG 

Artikel 3 nonies 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

vermogensbeheerders aan de institutionele 

belegger waarmee zij de in artikel 3 octies, 

lid 2, bedoelde overeenkomst zijn 

aangegaan, halfjaarlijks bekendmaken hoe 

hun beleggingsstrategie en de uitvoering 

daarvan in overeenstemming zijn met deze 

overeenkomst en hoe deze bijdragen aan 

de middellange- tot langetermijnprestaties 

van de portefeuille van de institutionele 

belegger. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

vermogensbeheerders aan de institutionele 

belegger waarmee zij de in artikel 3 octies, 

bedoelde overeenkomst zijn aangegaan, 

bekendmaken hoe hun beleggingsstrategie 

en de uitvoering daarvan bijdragen aan de 

middellange- tot langetermijnprestaties van 

de portefeuille van de institutionele 

belegger. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

vermogensbeheerders aan de institutionele 

belegger halfjaarlijks de volgende 

informatie bekendmaken: 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

vermogensbeheerders aan de institutionele 

belegger jaarlijks, in voorkomend geval, 

de volgende informatie bekendmaken: 

(a) of en hoe de beleggingsbeslissingen 

zijn genomen op basis van een beoordeling 

van de middellange- tot 

langetermijnprestaties, waaronder de niet-

financiële prestaties, van de 

vennootschappen waarin is belegd; 

(a) of en hoe de beleggingsbeslissingen 

zijn genomen op basis van een beoordeling 

van de middellange- tot 

langetermijnprestaties, waaronder de niet-

financiële prestaties, van de 

vennootschappen waarin is belegd; 

(b) hoe de portefeuille werd samengesteld 

en, indien in de voorgaande periode 

aanzienlijke wijzigingen in de portefeuille 

(b) hoe de portefeuille werd samengesteld 

en, indien in de voorgaande periode 

aanzienlijke wijzigingen in de portefeuille 
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zijn aangebracht, de redenen daarvoor; zijn aangebracht, de redenen daarvoor; 

(c) de omloopsnelheid van de portefeuille 

en de voor de berekening daarvan 

gebruikte methode en, indien de beoogde 

omloopsnelheid werd overschreden, de 

redenen daarvoor; 

(c) de omloopsnelheid van de portefeuille 

en de voor de berekening daarvan 

gebruikte methode en, indien de beoogde 

omloopsnelheid werd overschreden, de 

redenen daarvoor; 

(d) de aan de omloopsnelheid van de 

portefeuille verbonden kosten; 

(d) de aan de omloopsnelheid van de 

portefeuille verbonden kosten; 

(e) het beleid inzake effectenleningen en de 

uitvoering daarvan; 

(e) het beleid inzake effectenleningen en de 

uitvoering daarvan; 

(f) of en welke feitelijke of potentiële 

belangenconflicten in verband met 

betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en 

hoe daarmee is omgegaan; 

(f) of en welke feitelijke of potentiële 

belangenconflicten in verband met 

betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en 

hoe daarmee is omgegaan; 

(g) of en hoe de vermogensbeheerder voor 

betrokkenheidsactiviteiten gebruik maakt 

van volmachtadviseurs. 

(g) of en hoe de vermogensbeheerder voor 

betrokkenheidsactiviteiten gebruik maakt 

van volmachtadviseurs. 

3. De ingevolge lid 2 bekendgemaakte 

informatie wordt gratis verstrekt en wordt 

indien de vermogensbeheerder de 

portefeuille niet op basis van een 

discretionair mandaat beheert, op verzoek 

ook aan andere beleggers verstrekt. 

3. Indien de vermogensbeheerder de 

portefeuille niet op basis van een 

discretionair mandaat beheert, kunnen de 

lidstaten bepalen dat dergelijke informatie 

op verzoek ook aan andere beleggers wordt 

verstrekt. 

Or. en 

 

 


