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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές γνωστοποιούν στο 
κοινό τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική 
επενδύσεων σε μετοχές («επενδυτική 
στρατηγική») που εφαρμόζουν 
ευθυγραμμίζεται με το προφίλ και τη 
διάρκεια των υποχρεώσεών τους, καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στη 
μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων τους. Οι 
αναφερόμενες στην πρώτη περίοδο 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες τουλάχιστον 
στον δικτυακό τόπο της εταιρείας για όσο 
χρονικό διάστημα ισχύουν.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές γνωστοποιούν στο 
κοινό τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική 
επενδύσεων σε μετοχές («επενδυτική 
στρατηγική») που εφαρμόζουν 
ευθυγραμμίζεται με το προφίλ και τη 
διάρκεια των υποχρεώσεών τους, καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στη 
μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων τους. Οι 
αναφερόμενες στην πρώτη περίοδο 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες τουλάχιστον 
στον δικτυακό τόπο της εταιρείας για όσο 
χρονικό διάστημα ισχύουν.

2. Στην περίπτωση που ένας διαχειριστής 
περιουσιακών στοιχείων επενδύει εκ 
μέρους ενός θεσμικού επενδυτή, είτε υπό 
καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε 
πελάτη είτε μέσω ενός οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων, ο θεσμικός 
επενδυτής γνωστοποιεί ετησίως στο κοινό 
τα κύρια στοιχεία της συμφωνίας με τον 
διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων όσον 

2. Στην περίπτωση που ένας διαχειριστής 
περιουσιακών στοιχείων επενδύει εκ 
μέρους ενός θεσμικού επενδυτή, είτε υπό 
καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε 
πελάτη είτε μέσω ενός οργανισμού 
συλλογικών επενδύσεων, ο θεσμικός 
επενδυτής γνωστοποιεί δημοσίως αν και 
κατά πόσο η συμφωνία μεταξύ του 
θεσμικού επενδυτή και του διαχειριστή 
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αφορά τα ακόλουθα ζητήματα: περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζει τα 
ακόλουθα ζητήματα:

α) αν και σε ποιον βαθμό παρέχει κίνητρα 
στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων 
να ευθυγραμμίζει την επενδυτική 
στρατηγική του και τις αποφάσεις του με 
το προφίλ και τη διάρκεια των 
υποχρεώσεών του·

α) αν και σε ποιον βαθμό παρέχει κίνητρα 
στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων 
να ευθυγραμμίζει την επενδυτική 
στρατηγική του και τις αποφάσεις του με 
το προφίλ και τη διάρκεια των 
υποχρεώσεών του·

β) αν και σε ποιον βαθμό παρέχει κίνητρα 
στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων 
να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις βάσει 
της μεσομακροπρόθεσμης απόδοσης της 
εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μη 
χρηματοοικονομικής της απόδοσης, και να 
συμμετέχει ενεργά σε εταιρείες για τη 
βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας 
στην παροχή επενδυτικής απόδοσης·

β) αν και σε ποιον βαθμό παρέχει κίνητρα 
στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων 
να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις βάσει 
των μεσομακροπρόθεσμων συμφερόντων 
του θεσμικού επενδυτή·

γ) τη μέθοδο και τον χρονικό ορίζοντα για 
την αξιολόγηση της απόδοσης του 
διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και, 
ιδίως, αν και πώς η αξιολόγηση αυτή 
λαμβάνει υπόψη τη μακροπρόθεσμη 
απόλυτη απόδοση, σε αντίθεση με την 
απόδοση σε σχέση με κάποιον δείκτη ή 
άλλους διαχειριστές περιουσιακών 
στοιχείων που εφαρμόζουν παρόμοιες 
επενδυτικές στρατηγικές·
δ) τον τρόπο με τον οποίο η διάρθρωση 
του αντιτίμου για τις υπηρεσίες 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
συμβάλλει στην ευθυγράμμιση των 
επενδυτικών αποφάσεων του διαχειριστή 
περιουσιακών στοιχείων με το προφίλ και 
τη διάρκεια των υποχρεώσεων του 
θεσμικού επενδυτή·
ε) τον στόχο ως προς τη συχνότητα 
εναλλαγής ή το εύρος της συχνότητας 
εναλλαγής του χαρτοφυλακίου, τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
της συχνότητας εναλλαγής και αν έχει 
καθιερωθεί οποιαδήποτε διαδικασία στην 
περίπτωση υπέρβασής της από τον 
διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων·

ε) αν και σε ποιο βαθμό παρακολουθείται 
το κόστος της εναλλαγής του 
χαρτοφυλακίου και αν έχει καθιερωθεί 
οποιαδήποτε διαδικασία όσον αφορά το 
κόστος αυτό·

στ) τη διάρκεια της συμφωνίας με τον στ) τη διάρκεια της συμφωνίας με τον 
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διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων. διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων.

Στην περίπτωση που η συμφωνία με τον 
διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων δεν 
περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα 
στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
έως στ), ο θεσμικός επενδυτής επεξηγεί 
σαφώς και αιτιολογημένα γιατί συμβαίνει 
αυτό.

Στην περίπτωση που η συμφωνία με τον 
διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων δεν 
προβλέπει επενδυτική στρατηγική ή η 
επενδυτική στρατηγική δεν περιλαμβάνει 
ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), ο 
θεσμικός επενδυτής επεξηγεί σαφώς και 
αιτιολογημένα γιατί συμβαίνει αυτό.

Or. en
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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 3
Οδηγία 2007/36/ΕΚ
Άρθρο 3στ - παράγραφοι 1, 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν 
πολιτική για την ενεργό συμμετοχή των 
μετόχων («πολιτική ενεργού 
συμμετοχής»). Η πολιτική ενεργού 
συμμετοχής προσδιορίζει τον τρόπο 
εκτέλεσης όλων των ακόλουθων 
ενεργειών από τους θεσμικούς επενδυτές 
και τους διαχειριστές περιουσιακών 
στοιχείων:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν 
πολιτική για την ενεργό συμμετοχή των 
μετόχων («πολιτική ενεργού 
συμμετοχής»).

Η πολιτική ενεργού συμμετοχής εξηγεί 
τον τρόπο εκτέλεσης από τους θεσμικούς 
επενδυτές και τους διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων της 
ενσωμάτωσης της ενεργού συμμετοχής 
των μετόχων στην επενδυτική τους 
στρατηγική και εκτελεί δραστηριότητες 
ενεργού συμμετοχής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 (η). Η πολιτική ενεργού 
συμμετοχής πρέπει, όπου ενδείκνυται, να 
καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
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δραστηριότητες:
α) ενσωμάτωση της ενεργού συμμετοχής 
των μετόχων στην επενδυτική 
στρατηγική τους·
β) παρακολούθηση των εταιρειών στις 
οποίες γίνονται επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
χρηματοοικονομικής τους απόδοσης·

β) παρακολούθηση των εταιρειών στις 
οποίες γίνονται επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
χρηματοοικονομικής τους απόδοσης·

γ) διεξαγωγή διαλόγου με τις εταιρείες στις 
οποίες γίνονται επενδύσεις·

γ) διεξαγωγή διαλόγου με τις εταιρείες στις 
οποίες γίνονται επενδύσεις·

δ) άσκηση δικαιωμάτων ψήφου· δ) την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, για 
κάθε εταιρεία στην οποία κατέχουν 
τουλάχιστον το 0,3% των δικαιωμάτων 
ψήφου, είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό 
τους, όταν τα δικαιώματα ψήφου που 
κατέχονται σε αμοιβαία κεφάλαια που 
διαχειρίζεται ο ίδιος διαχειριστής 
περιουσιακών στοιχείων ή ο θεσμικός 
επενδυτής·

ε) χρήση υπηρεσιών παρεχόμενων από 
πληρεξούσιους συμβούλους·

ε) χρήση υπηρεσιών παρεχόμενων από 
πληρεξούσιους συμβούλους·

στ) συνεργασία με άλλους μετόχους. στ) συνεργασία με άλλους μετόχους.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πολιτική ενεργού συμμετοχής 
περιλαμβάνει πολιτικές διαχείρισης 
υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με 
την ενεργό συμμετοχή των μετόχων. Οι 
πολιτικές αυτές αναπτύσσονται ιδίως για 
το σύνολο των ακόλουθων περιστάσεων:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πολιτική ενεργού συμμετοχής 
περιλαμβάνει πολιτικές διαχείρισης 
υφιστάμενων ή ενδεχόμενων περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά 
την ενεργό συμμετοχή τους.

α) ο θεσμικός επενδυτής ή ο διαχειριστής 
περιουσιακών στοιχείων ή άλλες εταιρείες 
συνδεδεμένες με αυτούς προσφέρουν 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα στην 
εταιρεία στην οποία γίνονται επενδύσεις ή 
έχουν άλλες εμπορικές σχέσεις με αυτήν·
β) ένα διοικητικό στέλεχος του θεσμικού 
επενδυτή ή του διαχειριστή περιουσιακών 
στοιχείων είναι επίσης διοικητικό 
στέλεχος της εταιρείας στην οποία 
γίνονται επενδύσεις·
γ) ένας διαχειριστής περιουσιακών 
στοιχείων που διαχειρίζεται τα 
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περιουσιακά στοιχεία ενός ιδρύματος 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών επενδύει σε μια εταιρεία που 
πραγματοποιεί εισφορές στο ίδρυμα αυτό·
δ) ο θεσμικός επενδυτής ή ο διαχειριστής 
περιουσιακών στοιχείων συνδέεται με 
εταιρεία για τις μετοχές της οποίας έχει 
ξεκινήσει διαδικασία προσφορών 
εξαγοράς.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν 
δημοσίως, σε ετήσια βάση, την πολιτική 
ενεργού συμμετοχής που εφαρμόζουν, τον 
τρόπο εφαρμογής της και τα αποτελέσματά 
της. Οι αναφερόμενες στην πρώτη 
περίοδο πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο της 
εταιρείας. Οι θεσμικοί επενδυτές και οι 
διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων 
γνωστοποιούν, για κάθε εταιρεία στην 
οποία κατέχουν μετοχές, αν και πώς 
ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις των 
αντίστοιχων εταιρειών και εξηγούν τη 
συμπεριφορά τους στις ψηφοφορίες. Στην 
περίπτωση που ένας διαχειριστής 
περιουσιακών στοιχείων ψηφίζει εκ 
μέρους ενός θεσμικού επενδυτή, ο 
θεσμικός επενδυτής αναφέρει πού έχουν 
δημοσιευθεί οι συγκεκριμένες 
πληροφορίες ψήφου από τον διαχειριστή 
περιουσιακών στοιχείων.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν 
δημοσίως, σε ετήσια βάση, την πολιτική 
ενεργού συμμετοχής που εφαρμόζουν, τον 
τρόπο εφαρμογής της και τα αποτελέσματά 
της.
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