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az ECR képviselőcsoport nevében
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Jelentés A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2007/36/EK irányelv
3g cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az eszközkezelő valamely 
intézményi befektető nevében fektet be – 
akár egyedi ügyfelenként, akár kollektív 
befektetési forma útján –, akkor az 
intézményi befektetőnek évente 
nyilvánosan közzé kell tennie az 
eszközkezelővel kötött megállapodása fő 
elemeit az alábbi kérdésekre vonatkozóan:

(2) Ha az eszközkezelő valamely 
intézményi befektető nevében fektet be – 
akár egyedi ügyfelenként, akár kollektív 
befektetési forma útján –, akkor az 
intézményi befektetőnek nyilvánosan 
közzé kell tennie, hogy az eszközkezelővel 
kötött megállapodása rendelkezik-e, és ha 
igen, miként rendelkezik az alábbi 
kérdésekről:

a) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 
milyen mértékben az eszközkezelőt arra, 
hogy befektetési stratégiáját és döntéseit az 
intézményi befektető kötelezettségeinek 
profiljához és időtartamához igazítsa;

a) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 
milyen mértékben az eszközkezelőt arra, 
hogy befektetési stratégiáját és döntéseit az 
intézményi befektető kötelezettségeinek 
profiljához és időtartamához igazítsa;

b) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 
milyen mértékben az eszközkezelőt arra, 
hogy befektetési döntéseit a vállalkozások 
közép- és hosszú távú teljesítménye, 
többek között azok nem pénzügyi 
teljesítménye alapján hozza, továbbá részt 
vegyen a vállalkozások irányításában azok 
teljesítményének javítása és a befektetés 
megtérülése érdekében;

b) a megállapodás ösztönzi-e, és ha igen, 
milyen mértékben az eszközkezelőt arra, 
hogy befektetési döntéseit az intézményi 
befektető közép- és hosszú távú érdekei 
alapján hozza meg;
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c) az eszközkezelő teljesítményének 
értékelésére alkalmazott módszer és az 
értékelés időtávja, és különösen az, hogy 
az értékelés figyelembe veszi-e, és ha igen, 
hogyan, a hosszú távú abszolút 
teljesítményt, szemben a valamely 
referenciaindexhez vagy más, hasonló 
befektetési stratégiát követő 
eszközkezelőkhöz viszonyított 
teljesítménnyel;
d) az eszközkezelői szolgáltatások 
ellenértékének struktúrája hogyan járul 
hozzá az eszközkezelő befektetési 
döntéseinek, valamint az intézményi 
befektető kötelezettségei profiljának és 
időtartamának összehangolásához;
e) az elvárt portfólióforgalom vagy annak 
nagyságrendje, a forgalom kiszámítására 
alkalmazott módszer, valamint az, hogy 
van-e kialakított eljárás arra az esetre, ha 
az eszközkezelő a számított forgalmat 
túllépi;

e) figyelemmel kísérik-e, és milyen 
mértékben kísérik figyelemmel a 
portfólióforgalom költségeit és van-e 
kialakított eljárás ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban;

f) az eszközkezelővel kötött megállapodás 
időtartama.

f) az eszközkezelővel kötött megállapodás 
időtartama.

Ha az eszközkezelővel kötött megállapodás 
nem tartalmaz egyet vagy többet az a)–f) 
pontban említett elemek közül, akkor az 
intézményi befektetőnek ezt egyértelműen 
és ésszerűen indokolnia kell.

Ha az eszközkezelővel kötött megállapodás 
nem rendelkezik befektetési stratégiáról, 
vagy ha a befektetési stratégia nem 
tartalmaz egyet vagy többet az a)–f) 
pontban említett elemek közül, akkor az 
intézményi befektetőnek ezt egyértelműen 
és ésszerűen indokolnia kell.

Or. en



AM\1064449HU.doc PE555.221v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.6.2015 A8-0158/12/rev

Módosítás 12/rev
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
a PPE képviselőcsoport nevében
Sajjad Karim
az ECR képviselőcsoport nevében
Cecilia Wikström
az ALDE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2007/36/EK irányelv
3f cikk – 1, 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
intézményi befektetők és az eszközkezelők 
a részvényesi szerepvállalásra vonatkozó 
politikát (szerepvállalási politikát) 
dolgozzanak ki. A szerepvállalási politika 
meghatározza, hogy az intézményi 
befektetők és az eszközkezelők milyen 
módon hajtsák végre az alábbi 
intézkedéseket:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
intézményi befektetők és az eszközkezelők 
a részvényesi szerepvállalásra vonatkozó 
politikát („szerepvállalási politikát”) 
dolgozzanak ki.

A szerepvállalási politika kifejti, hogy az 
intézményi befektetők és az eszközkezelők 
milyen módon építik be a részvényesi 
szerepvállalást befektetési stratégiájukba, 
illetőleg milyen módon végzik a 2. cikk h) 
pontjában meghatározott szerepvállalási 
tevékenységeket. A szerepvállalási politika 
adott esetben kitér legalább a következő 
tevékenységekre:

a) a részvényesi szerepvállalás beépítése 
befektetési stratégiájukba;
b) a befektetést fogadó vállalkozások 
nyomon követése azok nem pénzügyi 

b) a befektetést fogadó vállalkozások 
nyomon követése azok nem pénzügyi 
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teljesítményére is kiterjedően; teljesítményére is kiterjedően;

c) párbeszéd folytatása a befektetést fogadó 
vállalkozásokkal;

c) párbeszéd folytatása a befektetést fogadó 
vállalkozásokkal;

d) a szavazati jogok gyakorlása; d) a szavazati jogok gyakorlása az egyes 
olyan társaságokban, amelyekben a 
szavazati jogoknak legalább 0,3%-ával 
rendelkeznek, akár egyénileg, akár 
összesítve, amennyiben a szavazati jogokat 
ugyanazon eszközkezelő vagy intézményi 
befektető által kezelt alapok birtokolják;

e) a részvényesi képviseleti tanácsadók 
szolgáltatásainak igénybevétele;

e) a részvényesi képviseleti tanácsadók 
szolgáltatásainak igénybevétele;

f) együttműködés más részvényesekkel. f)  együttműködés más részvényesekkel.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerepvállalási politika szabályozza a 
részvényesi szerepvállalással kapcsolatos 
tényleges vagy potenciális 
összeférhetetlenség kezelését is. Ilyen 
politikát kell kidolgozni különösen az 
alábbi helyzetek mindegyikére:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerepvállalási politika szabályozza a 
szerepvállalásukkal kapcsolatos tényleges 
vagy potenciális összeférhetetlenség 
kezelését is.

a) az intézményi befektető vagy az 
eszközkezelő vagy azok kapcsolat 
vállalkozása pénzügyi terméket nyújt a 
befektetést fogadó vállalkozásnak, vagy 
azzal egyéb gazdasági kapcsolatban áll;
b) az intézményi befektető vagy az 
eszközkezelő igazgatója a befektetést 
fogadó vállalkozásban is igazgató;
c) egy foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmény eszközeit kezelő 
eszközkezelő olyan vállalkozásba fektet be, 
amely az adott intézmény részére 
hozzájárulást fizet;
d) az intézményi befektető vagy az 
eszközkezelő olyan vállalkozáshoz 
kapcsolódik, amelynek részvényeire vételi 
ajánlatot tettek.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
intézményi befektetők és az eszközkezelők 
évente nyilvánosan közzétegyék 
szerepvállalási politikájukat, valamint 
annak végrehajtási módját és eredményeit. 
Az első mondatban említett információkat 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
intézményi befektetők és az eszközkezelők 
évente nyilvánosan közzétegyék 
szerepvállalási politikájukat, valamint 
annak végrehajtási módját és eredményeit.



AM\1064449HU.doc PE555.221v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

legalább a vállalkozás honlapján 
elérhetővé kell tenni. Az intézményi 
befektetőknek és az eszközkezelőknek 
minden olyan vállalkozásra vonatkozóan, 
amelyeknek részvényeit birtokolják, 
egyenként közzé kell tenniük, hogy az 
érintett vállalkozások közgyűlésében 
szavaznak-e, és ha igen, hogyan, továbbá 
indokolniuk kell szavazási 
tevékenységüket. Ha az eszközkezelő 
valamely intézményi befektető nevében 
szavaz, akkor az intézményi befektetőnek 
hivatkoznia kell arra, hogy a szavazásra 
vonatkozó információkat az eszközkezelő 
hol tette közzé.

Or. en


