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3.6.2015 A8-0158/4 

Ändringsförslag  4 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 16 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) För att säkerställa att aktieägare 

faktiskt kan påverka ersättningspolicyn bör 

de ges rätten att godkänna 

ersättningspolicyn på grundval av en 

tydlig, lättbegriplig och fullständig översikt 

över företagets ersättningspolicy som ska 

överensstämma med företagets 

affärsstrategi, mål, värderingar och 

långsiktiga intressen och omfatta åtgärder 

för att undvika intressekonflikter. 

Företagen bör enbart betala ersättning till 

sina direktörer i enlighet med en 

ersättningspolicy som har godkänts av 

aktieägarna. Den godkända 

ersättningspolicyn bör offentliggöras utan 

dröjsmål. 

(16) För att säkerställa att aktieägare 

faktiskt kan påverka ersättningspolicyn bör 

de ges rätten att delta i en rådgivande 

omröstning om ersättningspolicyn på 

grundval av en tydlig, lättbegriplig och 

fullständig översikt över företagets 

ersättningspolicy som ska överensstämma 

med företagets affärsstrategi, mål, 

värderingar och långsiktiga intressen och 

omfatta åtgärder för att undvika 

intressekonflikter. Företagen bör betala 

ersättning till sina direktörer i enlighet med 

den ersättningspolicy som lagts fram för 

aktieägarna. Den godkända 

ersättningspolicyn bör offentliggöras utan 

dröjsmål. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Ändringsförslag  5 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 17 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att säkerställa att genomförandet 

av ersättningspolitiken ligger i linje med 

den godkända policyn bör aktieägarna få 

rätt att rösta om företagets 

ersättningsrapport. För att säkerställa 

direktörernas ansvarighet bör 

ersättningsrapporten vara tydlig och 

lättbegriplig och ge en heltäckande översikt 

över den ersättning som beviljats de 

enskilda direktörerna under det senaste 

budgetåret. Om aktieägarna röstar emot 

ersättningsrapporten bör företaget i nästa 

ersättningsrapport förklara hur resultatet av 

omröstningen har beaktats. 

(17) För att säkerställa att genomförandet 

av ersättningspolitiken ligger i linje med 

den godkända policyn bör aktieägarna få 

rätt att delta i en rådgivande omröstning 

om företagets ersättningsrapport. För att 

säkerställa direktörernas ansvarighet bör 

ersättningsrapporten vara tydlig och 

lättbegriplig och ge en heltäckande översikt 

över den ersättning som beviljats 

direktörerna under det senaste budgetåret. 

Om aktieägarna röstar emot 

ersättningsrapporten bör företaget i nästa 

ersättningsrapport förklara hur resultatet av 

omröstningen har beaktats. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

3.6.2015 A8-0158/6 

Ändringsförslag  6 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 19 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Transaktioner med närstående parter 

kan skada företagen och deras aktieägare, 

eftersom de kan ge den närstående parten 

en möjlighet att lägga beslag på tillgångar 

som tillhör företaget. Det är därför viktigt 

att införa lämpliga mekanismer för att 

skydda aktieägarnas intressen. 

Medlemsstaterna bör därför säkerställa att 

transaktioner mellan närstående parter som 

omfattar mer än 5 % av företagets 

tillgångar eller transaktioner som i 

betydande utsträckning kan påverka 

lönsamhet eller omsättning bör bli 

föremål för en omröstning bland 

aktieägarna i en bolagsstämma. Om 

transaktionen mellan närstående parter 

berör en aktieägare bör den aktieägaren 

inte delta i omröstningen. Företaget bör 

inte tillåtas slutföra transaktionen innan 

aktieägarna har godkänt transaktionen. 

Företagen ska offentliggöra transaktioner 

mellan närstående parter som omfattar 

över 1 % av deras tillgångar när 

transaktionen genomförs och låta 

meddelandet om offentliggörande åtföljas 

av en rapport från en oberoende tredje part 

som bedömer om transaktionen skett enligt 

(19) Transaktioner med närstående parter 

kan skada företagen, eftersom de kan ge 

den närstående parten en möjlighet att 

lägga beslag på tillgångar som tillhör 

företaget. Det är därför viktigt att införa 

lämpliga mekanismer för att skydda 

företagens intressen. Medlemsstaterna bör 

därför säkerställa att betydande 

transaktioner mellan närstående parter 

godkänns av aktieägarna eller av ett av 

företagets administrativa organ eller 

tillsynsorgan, i enlighet med förfaranden 

som hindrar en närstående part från att 

utnyttja sin ställning och ger tillräckligt 

skydd för företagets intresse och 

intressena för aktieägare som inte är 

närstående parter, däribland 

minoritetsaktieägare. Företagen bör vid 

betydande transaktioner mellan närstående 

parter offentliggöra transaktionerna 

senast när transaktionen genomförs och 

låta meddelandet om offentliggörande 

åtföljas av en rapport från en oberoende 

tredje part som bedömer om transaktionen 

skett enligt marknadsvillkor och som 

bekräftar att transaktionen är skälig och 

rimlig ur företagets, inklusive 
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marnadsvillkor och som bekräftar att 

transaktionen är skälig och rimlig från 

aktieägarnas, inklusive 

minoritetsägarnas, synpunkt. 

Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 

utesluta transaktioner som ingåtts mellan 

företaget och helägda dotterbolag. 

Medlemsstaterna bör också, under vissa 

förhållanden, kunna göra det möjligt för 

företag att från aktieägarna begära 

förhandsgodkännande för vissa klart 

definierade typer av återkommande 

transaktioner som överstiger 5 % av av 

tillgångarna och från aktieägarna begära 

ett undantag på förhand från skyldigheten 

att upprätta en rapport till en oberoende 

tredje part för återkommande 

transaktioner som överstiger 1 % av 

tillgångarna för att underlätta sådana 

transaktioner mellan företagen. 

minoritetsaktieägarnas, synvinkel. 

Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 

utesluta transaktioner som ingåtts mellan 

företaget och samriskföretag och en eller 

flera av dess ingående medlemmar, under 

förutsättning att de medlemmarna eller 

samriskföretagen helt ägs av företaget, att 

inga andra närstående parter till företaget 

har ett intresse i medlemmarna eller i 

samriskföretagen samt att 

transaktionerna ingås i den löpande 

affärsverksamheten och slutförs på 

normala marknadsvillkor. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Ändringsförslag  7 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 1 – led b 
Direktiv 2007/36/EG 

Artikel 1 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kapitel Ib ska gälla för institutionella 

investerare och kapitalförvaltare i den mån 

de investerar för institutionella investerares 

räkning, direkt eller genom ett företag för 

kollektiva investeringar och under 

förutsättning att de investerar i aktier.” 

4. Kapitel Ib ska gälla för institutionella 

investerare och röstningsrådgivare i den 

mån de investerar i aktier som handlas på 

en reglerad marknad direkt eller genom 

ett företag för kollektiva investeringar, för 

institutionella investerares räkning, och för 

kapitalförvaltare, under förutsättning att de 

investerar i sådana aktier.” 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Ändringsförslag  8 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 2 
Direktiv 2007/36/EG 

Artikel 2 – led h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) aktieägarengagemang: en aktieägares 

övervakning, antingen på egen hand eller 

tillsammans med andra aktieägare, av 

företag i frågor som gäller strategi, 

utveckling, risk, kapitalstruktur och 

företagsstyrning genom att föra en dialog 

med företagen i dessa frågor och genom att 

rösta på bolagsstämman, 

h) aktieägarengagemang: en aktieägares 

övervakning, antingen på egen hand eller 

tillsammans med andra aktieägare, av 

företag i relevanta frågor som strategi, 

finansiell och icke-finansiell utveckling, 

risk, kapitalstruktur och företagsstyrning 

genom att föra en dialog med företagen i 

dessa frågor och genom att utöva rösträtter 

och andra rättigheter med koppling till 

aktier, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Ändringsförslag  9 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 3 
Direktiv 2007/36/EG 

Artikel 3c – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska se till att företagen 

bekräftar de röster som avgetts i 

bolagsstämman av aktieägarna eller för 

deras räkning. Om intermediären avger 

rösten ska röstbekräftelsen skickas till 

aktieägaren. Om det finns flera 

intermediärer i investeringskedjan ska 

bekräftelsen skickas mellan 

intermediärerna utan oskäligt dröjsmål. 

2. Medlemsstaterna ska se till att företagen 

bekräftar de röster som avgetts i 

bolagsstämmor där rösterna avges på 

elektronisk väg till den person som avgav 

rösten. Om intermediären avger rösten ska 

intermediären skicka röstbekräftelsen till 

aktieägaren. Om det finns flera 

intermediärer i investeringskedjan ska 

bekräftelsen skickas mellan 

intermediärerna utan oskäligt dröjsmål. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Ändringsförslag  10 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 3 
Direktiv 2007/36/EG 

Artikel 3h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

kapitalförvaltarna två gånger per år 

redovisar för den institutionella investerare 

med vilken de har ingått den 

överenskommelse som anges i artikel 3g.2 

hur deras investeringsstrategi och 

genomförandet av den överensstämmer 

med den överenskommelsen och hur 

investeringsstrategin och dess 

genomförande bidrar till utvecklingen av 

den institutionella investerarens tillgångar 

på medellång till lång sikt. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

kapitalförvaltarna redovisar för den 

institutionella investerare med vilken de 

har ingått den överenskommelse som anges 

i artikel 3g hur investeringsstrategin och 

genomförandet av den bidrar till 

utvecklingen av den institutionella 

investerarens tillgångar på medellång till 

lång sikt. 

2. Medlemsstaterna ska se till att 

kapitalförvaltarna halvårsvis redovisar 

samtliga nedanstående uppgifter för den 

institutionella investeraren: 

2. Medlemsstaterna ska se till att 

kapitalförvaltarna vid behov årligen 

redovisar nedanstående uppgifter för den 

institutionella investeraren: 

a) Om, och i så fall hur, de fattar 

investeringsbeslut på grundval av 

bedömningar av utvecklingen på 

medellång till lång sikt för det företag man 

investerar i, inklusive dess icke-finansiella 

utveckling. 

a) Om, och i så fall hur, de fattar 

investeringsbeslut på grundval av 

bedömningar av utvecklingen på 

medellång till lång sikt för det företag man 

investerar i, inklusive dess icke-finansiella 

utveckling. 

b) Hur portföljen ställdes samman och 

lämna förklaringar till betydande 

b) Hur portföljen ställdes samman och 

lämna förklaringar till betydande 
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förändringar av portföljen under 

föregående period. 

förändringar av portföljen under 

föregående period. 

c) Portföljens omsättningshastighet, den 

metod som används för att beräkna den och 

en förklaring om omsättningshastigheten 

överskrider det uppställda målet. 

c) Portföljens omsättningshastighet, den 

metod som används för att beräkna den och 

en förklaring om omsättningshastigheten 

överskrider det uppställda målet. 

d) Portföljens omsättningskostnader. d) Portföljens omsättningskostnader. 

e) Deras policy när det gäller utlåning av 

värdepapper och dess tillämpning. 

e) Deras policy när det gäller utlåning av 

värdepapper och dess tillämpning. 

f) Huruvida faktiska eller potentiella 

intressekonflikter har uppkommit i 

samband med engagemang i företagens 

verksamhet och, om så varit fallet, hur 

kapitalförvaltaren har hanterat dem. 

f) Huruvida faktiska eller potentiella 

intressekonflikter har uppkommit i 

samband med engagemang i företagens 

verksamhet och, om så varit fallet, hur 

kapitalförvaltaren har hanterat dem. 

g) Huruvida kapitalförvaltaren använder 

röstningsrådgivare i samband med sitt 

engagemang i företagen och, om så varit 

fallet, på vilket sätt. 

g) Huruvida kapitalförvaltaren använder 

röstningsrådgivare i samband med sitt 

engagemang i företagen och, om så varit 

fallet, på vilket sätt. 

3. Den information som lämnas enligt 

punkt 2 ska tillhandahållas gratis och, om 

kapitalförvaltaren inte förvaltar 

tillgångarna skönsmässigt för varje enskild 

kund, också tillhandahållas andra 

investerare på begäran. 

3. Om kapitalförvaltaren inte förvaltar 

tillgångarna skönsmässigt för varje enskild 

kund, får medlemsstaterna föreskriva att 

sådan information också ska 

tillhandahållas andra investerare på 

begäran. 

Or. en 

 

 


