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Amendamentul 11/rev
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 g – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un administrator de 
active investește în numele unui investitor 
instituțional, fie în mod discreționar și 
personalizat pentru fiecare client, fie prin 
intermediul unui organism de plasament 
colectiv, investitorul instituțional publică 
anual elementele principale ale acordului 
cu administratorul de active cu privire la 
următoarele aspecte:

2. În cazul în care un administrator de 
active investește în numele unui investitor 
instituțional, fie în mod discreționar și 
personalizat pentru fiecare client, fie prin 
intermediul unui organism de plasament 
colectiv, investitorul instituțional face 
public dacă și, în caz afirmativ, în ce fel 
abordează acordul dintre investitorul 
instituțional și administratorul de active 
următoarele aspecte:

(a) dacă și în ce măsură acesta stimulează 
administratorul de active să alinieze 
strategia de investiții și deciziile cu profilul 
și durata datoriile sale;

(a) dacă și în ce măsură acesta stimulează 
administratorul de active să alinieze 
strategia de investiții și deciziile cu profilul 
și durata datoriile sale;

(b) dacă și în ce măsură acesta stimulează 
administratorul de active să ia decizii de 
investiții bazate pe performanța societății 
pe termen mediu și lung, inclusiv 
performanțele nefinanciare, și să se 
implice în activitatea societăților ca 
modalitate de îmbunătățire a 
performanței societății pentru a obține un 
bun randament al investițiilor;

(b) dacă și în ce măsură acesta stimulează 
administratorul de active să ia decizii de 
investiții bazate pe interesele pe termen 
mediu și lung ale investitorului 
instituțional;

(c) metoda și perioada de evaluare a 
performanței administratorului de active 
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și, în special, măsura și modul în care 
această evaluare ia în considerare 
activitatea absolută pe termen lung, spre 
deosebire de performanțele raportate la 
un indice de referință sau la alți 
administratori de active care urmăresc 
strategii de investiții similare;
(d) modul în care structura avută în 
vedere pentru contravaloarea serviciilor 
de administrare a activelor contribuie la 
alinierea deciziilor de investiție ale 
administratorului de active cu profilul și 
durata datoriilor investitorului 
instituțional;
(e) rotația sau plaja de rotații ale 
portofoliului vizate, metoda utilizată 
pentru calculul rotației și dacă este 
stabilită o procedură pentru cazul în care 
administratorul de active depășește 
această valoare;

(e) dacă și în ce măsură sunt monitorizate 
costurile rotației portofoliului și dacă este 
stabilită o procedură pentru costurile 
respective;

(f) durata acordului cu administratorul de 
active.

(f) durata acordului cu administratorul de 
active.

În cazul în care acordul cu administratorul 
de active nu conține unul sau mai multe 
dintre elementele menționate la punctele 
(a)-(f), investitorul instituțional furnizează 
o justificare clară și argumentată a acestui 
fapt.

În cazul în care acordul cu administratorul 
de active nu prevede o strategie 
investițională sau strategia investițională 
nu conține unul sau mai multe dintre 
elementele menționate la literele (a)-(d), 
investitorul instituțional furnizează o 
justificare clară și argumentată a acestui 
fapt.

Or. en
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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 f – alineatele 1, 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că investitorii 
instituționali și administratorii de active 
elaborează o politică cu privire la 
implicarea acționarului („politica de 
implicare”). Prin această politică de 
implicare se stabilește modul în care 
investitorii instituționali și administratorii 
de active realizează toate acțiunile 
următoare:

1. Statele membre se asigură că investitorii 
instituționali și administratorii de active 
elaborează o politică cu privire la 
implicarea acționarului („politica de 
implicare”).

Această politică de implicare explică 
modul în care investitorii instituționali și 
administratorii de active integrează 
implicarea acționarilor în strategia lor 
investițională și realizează activități de 
implicare conform celor stabilite la 
articolul 2 litera (h). Atunci când este 
adecvat și pertinent, politica de implicare 
abordează cel puțin următoarele 
activități:

(a) să integreze implicarea acționarului în 
strategiile lor de investiție;
(b) să monitorizeze societățile în care s-a 
investit, inclusiv în ceea ce privește 

(b) monitorizarea societăților în care s-a 
investit, inclusiv în ceea ce privește 
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performanțele nefinanciare ale acestora; performanțele nefinanciare ale acestora;

(c) să poarte dialoguri cu societățile în care 
au investit;

(c) purtarea unor dialoguri cu societățile 
în care au investit;

(d) să exercite drepturi de vot; (d) exercitarea drepturilor de vot pentru 
fiecare societate în care dețin cel puțin 
0,3 % din drepturile de vot fie individual, 
fie colectiv, în cazul în care drepturile de 
vot sunt deținute în fonduri administrate 
de același administrator de active sau 
investitor instituțional;

(e) să utilizeze serviciile furnizate de 
consilierii de vot;

(e) utilizarea serviciilor furnizate de 
consilierii de vot;

(f) să coopereze cu alți acționari. (f) cooperarea cu alți acționari.

2. Statele membre se asigură că politicile 
de implicare includ politici de gestionare a 
conflictelor de interese reale sau potențiale 
din punctul de vedere al implicării 
acționarului. Aceste politici sunt elaborate 
în special pentru toate situațiile 
următoare:

2. Statele membre se asigură că politicile 
de implicare includ politici de gestionare a 
conflictelor de interese reale sau potențiale 
în ceea ce privește implicarea lor.

(a) investitorul instituțional, 
administratorul de active sau alte societăți 
afiliate acestora oferă produse financiare 
societății în care s-a investit sau are alte 
relații comerciale cu aceasta;
(b) un administrator al investitorului 
instituțional sau al administratorului de 
active este, de asemenea, administrator al 
societății în care s-a investit;
(c) un administrator de active care 
administrează activele unei instituții de 
furnizare de pensii ocupaționale 
investește într-o societate care contribuie 
la acea instituție;
(d) investitorul instituțional sau 
administratorul de active este afiliat cu o 
societate pentru ale cărei acțiuni a fost 
lansată o ofertă de preluare.
3. Statele membre se asigură că investitorii 
instituționali și administratorii de active 
publică anual politica lor de implicare, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele acesteia. Informațiile la care se 

3. Statele membre se asigură că investitorii 
instituționali și administratorii de active 
publică anual politica lor de implicare, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele acesteia.
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face referire în prima propoziție sunt 
disponibile cel puțin pe un site internet al 
societății. Pentru fiecare societate în 
cadrul căreia dețin acțiuni, investitorii 
instituționali și administratorii de active 
publică dacă și cum și-au exprimat 
voturile în adunările generale ale 
societăților comerciale în cauză și 
prezintă o explicație pentru 
comportamentul lor de vot. În cazul în 
care un administrator de active votează în 
numele un investitor instituțional, 
investitorul instituțional menționează 
locul în care administratorul de active a 
publicat informațiile despre acel vot.

Or. en


