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3.6.2015 A8-0158/4 

Amendamentul 4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

în numele Grupului PPE 
Sajjad Karim 

în numele Grupului ECR 
Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a garanta că acționarii se pot 
exprima în mod efectiv cu privire la 
politica de remunerare, acestora ar trebui să 
li se acorde dreptul de a aproba politica de 
remunerare, pe baza unei prezentări 
generale clare, complete și inteligibile a 
politicii de remunerare a societății 
comerciale, care ar trebui să fie în 
concordanță cu strategia de afaceri, 
obiectivele, valorile și interesele pe termen 
lung ale societății și ar trebui să cuprindă 
măsuri de evitare a conflictelor de interese. 
Societățile ar trebui să plătească o 
remunerație administratorilor numai în 
conformitate cu o politică de remunerare 
care a fost aprobată de acționari. Politica 
de remunerare aprobată ar trebui să fie 
publicată fără întârziere. 

(16) Pentru a garanta că acționarii se pot 
exprima în mod efectiv cu privire la 
politica de remunerare, acestora ar trebui să 
aibă un drept de vot consultativ privind 
politica de remunerare, pe baza unei 
prezentări generale clare, complete și 
inteligibile a politicii de remunerare a 
societății comerciale, care ar trebui să fie în 
concordanță cu strategia de afaceri, 
obiectivele, valorile și interesele pe termen 
lung ale societății și ar trebui să cuprindă 
măsuri de evitare a conflictelor de interese. 
Societățile ar trebui să plătească o 
remunerație administratorilor numai în 
conformitate cu o politică de remunerare 
care a fost prezentată acționarilor. Politica 
de remunerare aprobată ar trebui să fie 
publicată fără întârziere. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Amendamentul 5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

în numele Grupului PPE 
Sajjad Karim 

în numele Grupului ECR 
Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a garanta că politica de 
remunerare efectivă este conformă cu 
politica aprobată, acționarilor ar trebui să 
li se acorde dreptul de vot în cadrul 
raportului de remunerare al societății. 
Pentru a asigura răspunderea 
administratorilor, raportul privind 
remunerarea ar trebui să fie clar și ușor de 
înțeles și să includă o prezentare 
cuprinzătoare a remunerației acordate 
fiecărui administrator în cursul ultimului 
exercițiu financiar. Atunci când acționarii 
votează împotriva raportului de 
remunerare, societatea comercială ar trebui 
să explice în următorul raport de 
remunerare modul în care votul acționarilor 
a fost luat în considerare. 

(17) Pentru a garanta că aplicarea politicii 
de remunerare este conformă cu politica, 
acționarilor ar trebui să li se acorde dreptul 
de vot consultativ cu privire la raportul 
societății privind remunerarea. Pentru a 
asigura răspunderea administratorilor, 
raportul privind remunerarea ar trebui să 
fie clar și ușor de înțeles și să includă o 
prezentare cuprinzătoare a remunerației 
acordate fiecărui administrator în cursul 
ultimului exercițiu financiar. Atunci când 
acționarii votează împotriva raportului de 
remunerare, societatea comercială ar trebui 
să explice în următorul raport de 
remunerare modul în care votul acționarilor 
a fost luat în considerare. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Amendamentul 6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

în numele Grupului PPE 
Sajjad Karim 

în numele Grupului ECR 
Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Tranzacțiile dintre părți afiliate pot 
prejudicia societățile comerciale și pe 
acționarii acestora, deoarece pot oferi 
părții afiliate posibilitatea de a-și însuși 
valori care aparțin societății comerciale. 
Prin urmare, sunt importante măsurile de 
siguranță adecvate pentru protejarea 
intereselor acționarilor. Din acest motiv, 
statele membre ar trebui să se asigure că 
tranzacțiile cu părți afiliate care reprezintă 
peste 5 % din activele societăților sau 
tranzacțiile care pot avea un impact 
semnificativ asupra profitului sau a cifrei 
de afaceri sunt supuse votului acționarilor 
la adunarea generală. În cazul în care o 
tranzacție dintre părți afiliate implică un 
acționar, acel acționar ar trebui să fie 
exclus de la vot. Societatea nu ar trebui să 
poată încheia tranzacția înainte de 
aprobarea acesteia de către acționari. 
Pentru tranzacțiile dintre părți afiliate 
care reprezintă peste 1% din active, 
societățile comerciale cotate la bursă ar 
trebui să facă publice aceste tranzacții la 
momentul încheierii lor, iar anunțul ar 
trebui să fie însoțit de un raport întocmit de 
o terță parte independentă care să evalueze 

(19) Tranzacțiile dintre părți afiliate pot 
prejudicia societățile comerciale, deoarece 
pot oferi părții afiliate posibilitatea de a-și 
însuși valori care aparțin societății 
comerciale. Prin urmare, sunt importante 
măsurile de siguranță adecvate pentru 
protejarea intereselor societăților. Din 
acest motiv, statele membre ar trebui să se 
asigure că tranzacțiile materiale cu părți 
afiliate sunt aprobate de acționari sau de 
organismul administrativ sau de 
supraveghere al societăților, în 
conformitate cu proceduri menite să 
împiedice o parte afiliată să profite de 
poziția sa, precum și să ofere o protecție 
adecvată a intereselor societății și ale 
acționarilor care nu sunt părți afiliate, 
printre care acționarii minoritari. Pentru 
tranzacțiile materiale dintre părți afiliate, 
societățile ar trebui să facă publice aceste 
tranzacții cel târziu la momentul încheierii 
lor, iar anunțul ar trebui să fie însoțit de un 
raport întocmit de o terță parte 
independentă care să evalueze dacă 
tranzacția este realizată în condițiile pieței 
și care să confirme că tranzacția este 
corectă și rezonabilă din punctul de vedere 
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dacă tranzacția este realizată în condițiile 
pieței și care să confirme că tranzacția este 
corectă și rezonabilă din punctul de vedere 
al acționarilor, inclusiv al acționarilor 
minoritari. Statele membre ar trebui să aibă 
dreptul de a exclude tranzacțiile încheiate 
între o societate și filialele sale deținute în 
totalitate. Statele membre ar trebui să 
aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
permite societăților să solicite aprobarea 
prealabilă a acționarilor pentru anumite 
tipuri bine definite de tranzacții recurente 
care depășesc 5 % din valoarea activelor, 
precum și să solicite de la acționari o 
exonerare prealabilă de la obligația 
prezentării unui raport realizat de o parte 
terță independentă pentru tranzacțiile 
recurente care depășesc 1 % din valoarea 
activelor, în anumite condiții, în vederea 
facilitării încheierii tranzacțiilor 
respective de către societăți. 

al societății, inclusiv al acționarilor 
minoritari. Statele membre ar trebui să aibă 
dreptul de a exclude tranzacțiile încheiate 
între o societate și întreprinderile comune 
și unul sau mai mulți membri ai grupului 
său, cu condiția ca membrii respectivi ai 
grupului sau întreprinderile comune să 
fie deținute în totalitate de societate sau ca 
nicio altă parte afiliată a societății să nu 
aibă niciun interes față de membrii în 
cauză sau de întreprinderile comune 
respective, iar tranzacțiile să se încheie în 
cursul normal al activității și în condițiile 
normale ale pieței. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Amendamentul 7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

în numele Grupului PPE 
Sajjad Karim 

în numele Grupului ECR 
Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 1 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Capitolul Ib este aplicabil investitorilor 
instituționali și administratorilor de active 
în măsura în care aceștia investesc, direct 
sau prin intermediul unui organism de 
plasament colectiv, în numele investitorilor 
instituționali, în măsura în care investesc în 
acțiuni. 

4. Capitolul Ib este aplicabil investitorilor 
instituționali, consilierilor de vot în măsura 
în care aceștia investesc în acțiuni 
tranzacționate pe o piață reglementată, 
direct sau prin intermediul unui organism 
de plasament colectiv, în numele 
investitorilor instituționali, și 
administratorilor de active în măsura în 
care aceștia investesc în astfel de acțiuni. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Amendamentul 8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

în numele Grupului PPE 
Sajjad Karim 

în numele Grupului ECR 
Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 2 – litera h 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) „implicarea acționarului” înseamnă 
monitorizarea efectuată de un acționar, 
singur sau împreună cu alți acționari, a 
societăților cu privire la aspecte precum 
strategia, performanța, riscurile, structura 
de capital și guvernanța corporativă, 
realizând un dialog cu societățile cu privire 
la aceste aspecte și exprimându-și votul la 
adunarea generală. 

(h) „implicarea acționarului” înseamnă 
monitorizarea efectuată de un acționar, 
singur sau împreună cu alți acționari, a 
societăților cu privire la aspecte relevante 
precum strategia, performanța financiară 
și nefinanciară, riscurile, structura de 
capital și guvernanța corporativă, realizând 
un dialog cu societățile cu privire la aceste 
aspecte și exercitându-și drepturile de vot 
și celelalte drepturi aferente acțiunilor. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Amendamentul 9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

în numele Grupului PPE 
Sajjad Karim 

în numele Grupului ECR 
Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 3 c – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că societățile 
comerciale confirmă voturile exprimate la 
adunările generale de către sau în numele 
acționarilor. În cazul în care votul este 
exprimat de către intermediar, acesta 
transmite confirmarea de vot acționarilor. 
În cazul în care există mai mulți 
intermediari în lanțul de participații 
confirmarea este transmisă între 
intermediari, fără întârzieri nejustificate. 

2. În cazul în care se votează prin 
mijloace electronice, statele membre se 
asigură că societățile comerciale confirmă 
persoanei care votează voturile exprimate 
la adunările generale. În cazul în care votul 
este exprimat de către intermediar, 
intermediarul transmite confirmarea de vot 
acționarului. În cazul în care există mai 
mulți intermediari în lanțul de participații 
confirmarea este transmisă între 
intermediari, fără întârzieri nejustificate. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Amendamentul 10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

în numele Grupului PPE 
Sajjad Karim 

în numele Grupului ECR 
Cecilia Wikström 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța corporativă 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 3h 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 
administratorii de active transmit 
semestrial investitorului instituțional cu 
care au încheiat un acord precum cel 
menționat la articolul 3g alineatul (2) 
modul în care strategia de investiție și 
punerea în aplicare a acesteia respectă 
acordul și modul în care strategia de 
investiție și punerea în aplicare a acesteia 
contribuie la performanța pe termen lung a 
activelor investitorului instituțional. 

1. Statele membre se asigură că 
administratorii de active transmit 
investitorului instituțional cu care au 
încheiat un acord precum cel menționat la 
articolul 3g modul în care strategia de 
investiție și punerea în aplicare a acesteia 
contribuie la performanța pe termen lung a 
activelor investitorului instituțional. 

2. Statele membre se asigură că 
administratorii de active transmit 
semestrial investitorului instituțional toate 
informațiile următoare: 

2. Statele membre se asigură că 
administratorii de active transmit anual 
investitorului instituțional informațiile 
următoare, dacă e cazul: 

(a) dacă și, în caz afirmativ, sub ce formă, 
aceștia iau decizii de investiție pe baza 
evaluărilor privind performanțele pe 
termen mediu și lung ale societății în care 
s-a investit, inclusiv performanțele 
nefinanciare; 

(a) dacă și, în caz afirmativ, sub ce formă, 
aceștia iau decizii de investiție pe baza 
evaluărilor privind performanțele pe 
termen mediu și lung ale societății în care 
s-a investit, inclusiv performanțele 
nefinanciare; 

(b) modul în care a fost format portofoliul, 
cu furnizarea unei explicații privind 
schimbările semnificative din portofoliu 

(b) modul în care a fost format portofoliul, 
cu furnizarea unei explicații privind 
schimbările semnificative din portofoliu 
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din perioada precedentă; din perioada precedentă; 

(c) nivelul cifrei de afaceri a portofoliului, 
metoda de calcul utilizată și o explicație, în 
cazul în care cifra de afaceri a depășit 
nivelul vizat; 

(c) nivelul cifrei de afaceri a portofoliului, 
metoda de calcul utilizată și o explicație, în 
cazul în care cifra de afaceri a depășit 
nivelul vizat; 

(d) costurile asociate rotației portofoliului; (d) costurile asociate rotației portofoliului; 

(e) politica acestora privind împrumutul de 
titluri de valoare și punerea în aplicare a 
acesteia. 

(e) politica acestora privind împrumutul de 
titluri de valoare și punerea în aplicare a 
acesteia. 

(f) dacă și, în caz afirmativ, ce conflict de 
interese existent sau potențial a apărut în 
legătură cu activitățile de administrare și 
modul în care administratorul de active l-a 
soluționat; 

(f) dacă și, în caz afirmativ, ce conflict de 
interese existent sau potențial a apărut în 
legătură cu activitățile de administrare și 
modul în care administratorul de active l-a 
soluționat; 

(g) dacă și, în caz afirmativ, sub ce formă, 
administratorul de active utilizează 
consilieri de vot în scopul activităților de 
implicare. 

(g) dacă și, în caz afirmativ, sub ce formă, 
administratorul de active utilizează 
consilieri de vot în scopul activităților de 
implicare. 

3. Informațiile publicate în conformitate 
cu alineatul (2) se furnizează în mod 
gratuit iar, în cazul în care administratorul 
de active nu administrează activele 
discreționar, în mod personalizat pentru 
fiecare client, informațiile sunt furnizate, 
de asemenea, la cerere și altor investitori. 

3. În cazul în care administratorul de active 
nu administrează activele discreționar, în 
mod personalizat pentru fiecare client, 
statele membre pot prevedea ca aceste 
informații să fie furnizate, de asemenea, la 
cerere, și altor investitori. 

Or. en 

 
 


