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3.6.2015 A8-0158/11 

Tarkistus  11 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

3 g artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhteisösijoittajat julkistavat, miten niiden 

pääomasijoitusstrategia, jäljempänä 

’sijoitusstrategia’, on sovitettu yhteen 

niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation 

kanssa ja miten se vaikuttaa keskipitkällä 

ja pitkällä aikavälillä niiden varojen 

tuottoon. Ensimmäisessä virkkeessä 

tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa 

ainakin yhtiön verkkosivustolta. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhteisösijoittajat julkistavat, miten niiden 

pääomasijoitusstrategia, jäljempänä 

’sijoitusstrategia’, on sovitettu yhteen 

niiden velkaprofiilin ja velkojen duraation 

kanssa ja miten se vaikuttaa keskipitkällä 

ja pitkällä aikavälillä niiden varojen 

tuottoon. Ensimmäisessä virkkeessä 

tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa 

ainakin yhtiön verkkosivustolta. 

2. Jos omaisuudenhoitaja tekee 

yhteisösijoittajan puolesta sijoituksia joko 

asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla tai 

yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan 

yrityksen välityksellä, yhteisösijoittajan on 

julkistettava vuosittain 

omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn 

järjestelyn tärkeimmät osatekijät 

seuraavien seikkojen osalta: 

2. Jos omaisuudenhoitaja tekee 

yhteisösijoittajan puolesta sijoituksia joko 

asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla tai 

yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan 

yrityksen välityksellä, yhteisösijoittajan on 

julkistettava, käsitelläänkö 

yhteisösijoittajan ja omaisuudenhoitajan 

välisessä sopimuksessa seuraavia 

seikkoja, ja jos käsitellään, millä tavoin: 

a) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 

ja missä määrin se kannustaa 

omaisuudenhoitajaa sovittamaan 

sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen 

yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen 

duraation kanssa; 

a) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 

ja missä määrin se kannustaa 

omaisuudenhoitajaa sovittamaan 

sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen 

yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen 

duraation kanssa; 
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b) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 

ja missä määrin se kannustaa 

omaisuudenhoitajaa tekemään 

investointipäätökset yhtiöiden keskipitkän 

tai pitkän aikavälin tuloksen perusteella, 

muu kuin taloudellinen tulos mukaan 

luettuna, ja vaikuttamaan yhtiöihin siten, 

että yhtiöiden tulos paranee ja niihin 

tehdyistä sijoituksista saadaan tuottoa; 

b) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 

ja missä määrin se kannustaa 

omaisuudenhoitajaa tekemään 

investointipäätökset yhteisösijoittajan 

keskipitkän tai pitkän aikavälin etujen 

mukaisesti; 

c) omaisuudenhoitajan tulosten 

arviointimenetelmä ja arvioinnin 

aikahorisontti ja erityisesti tiedot siitä, 

otetaanko arvioinnissa huomioon pitkän 

aikavälin absoluuttinen tulos eikä tulosta 

suhteessa vertailuindeksiin tai muihin 

omaisuudenhoitajiin, jotka noudattavat 

samanlaisia sijoitusstrategioita; 

 

d) tiedot siitä, miten omaisuudenhoitajan 

palveluista suoritettavalla vastikkeella 

edistetään omaisuudenhoitajan 

sijoituspäätösten sovittamista yhteen 

yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja 

velkojen duraation kanssa; 

 

e) tavoitteeksi asetettu salkun 

kiertonopeus tai kiertonopeuden rajat, 

kiertonopeuden laskentamenetelmä ja 

tiedot sellaisen menettelyn käyttöönotosta, 

jota noudatetaan omaisuudenhoitajan 

ylittäessä kiertonopeuden; 

c) tiedot siitä, missä määrin salkun 

kiertonopeuden kustannuksia valvotaan, 

sekä tiedot siitä, onko näihin 

kustannuksiin liittyvää menettelyä otettu 

käyttöön; 

f) omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn 

järjestelyn kesto. 

d) omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn 

järjestelyn kesto. 

Jos omaisuudenhoitajan kanssa tehtyyn 

järjestelyyn ei kuulu yhtä tai useampaa a–f 

alakohdassa tarkoitetuista osatekijöistä, 

yhteisösijoittajan on esitettävä siihen 

selkeät perusteet. 

Jos omaisuudenhoitajan kanssa tehtyyn 

järjestelyyn ei sisälly investointistrategiaa 

tai investointistrategiaan ei kuulu yhtä tai 

useampaa a–d alakohdassa tarkoitetuista 

osatekijöistä, yhteisösijoittajan on 

esitettävä siihen selkeät perusteet. 

Or. en 



 

AM\1064119FI.doc  PE555.221v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

3.6.2015 A8-0158/12 

Tarkistus  12 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

3 f artikla – 1–3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

laativat osakkeenomistajien 

vaikuttamispolitiikan, jäljempänä 

’vaikuttamispolitiikka’. 

Vaikuttamispolitiikka määrää sen, miten 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

laativat osakkeenomistajien 

vaikuttamispolitiikan (jäljempänä 

”vaikuttamispolitiikka”). 

 Vaikuttamispolitiikka selittää sen, miten 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

sisällyttävät osakkeenomistajien 

vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa ja 

toteuttavat vaikuttamistoimia 2 artiklan 

h kohdan mukaisesti. 

Vaikuttamispolitiikalla olisi tarvittaessa 

puututtava ainakin siihen, miten ne 

a) sisällyttävät osakkeenomistajien 

vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa; 

 

b) valvovat kohdeyhteisöjä, myös niiden 

muuta kuin taloudellista tulosta; 

b) valvovat kohdeyhteisöjä, myös niiden 

muuta kuin taloudellista tulosta; 

c) käyvät vuoropuheluja kohdeyhtiöiden 

kanssa; 

c) käyvät vuoropuheluja kohdeyhtiöiden 

kanssa; 

d) käyttävät äänioikeuksia; d) käyttävät äänioikeuksia kussakin 

yrityksessä, jossa niillä on vähintään 
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0,3 prosentin osuus äänioikeuksista joko 

yksittäin tai kokonaisuutena, jos 

äänioikeudet ovat rahastoissa, joita 

hallinnoi sama omaisuudenhoitaja tai 

yhteisösijoittaja; 

e) käyttävät valtakirjaneuvonantajien 

tarjoamia palveluja; 

e) käyttävät valtakirjaneuvonantajien 

tarjoamia palveluja; 

f) tekevät yhteistyötä muiden 

osakkeenomistajien kanssa. 

f) tekevät yhteistyötä muiden 

osakkeenomistajien kanssa. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vaikuttamispolitiikkaan sisältyy 

toimenpiteitä, joilla hallitaan 

osakkeenomistajien vaikuttamiseen 

liittyviä todellisia tai mahdollisia 

eturistiriitoja. Toimenpiteitä on kehitettävä 

erityisesti kaikkien seuraavien tilanteiden 

varalta: 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vaikuttamispolitiikkaan sisältyy 

toimenpiteitä, joilla hallitaan niiden 

vaikuttamiseen liittyviä todellisia tai 

mahdollisia eturistiriitoja. 

a) yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja 

tai niihin sidossuhteessa olevat muut 

yhtiöt tarjoavat kohdeyhtiölle 

rahoitustuotteita tai niillä on muita 

kaupallisia suhteita kohdeyhtiön kanssa; 

 

b) yhteisösijoittajan tai 

omaisuudenhoitajan johtaja on myös 

kohdeyhtiön johtaja; 

 

c) omaisuudenhoitaja, joka hoitaa 

ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavan 

laitoksen varoja, sijoittaa yhtiöön, joka 

suorittaa maksuosuuksia kyseiseen 

laitokseen; 

 

d) yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja 

on sidossuhteessa yhtiöön, jonka 

osakkeista on käynnistetty julkinen 

ostotarjous. 

 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

julkistavat vuosittain 

vaikuttamispolitiikkansa sekä sen 

täytäntöönpanotavan ja tulokset. 

Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen 

tietojen on oltava saatavissa ainakin 

yhtiön verkkosivustolta. Yhteisösijoittajien 

ja omaisuudenhoitajien on julkistettava 

jokaisen sellaisen yhtiön osalta, jossa 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vaikuttamispolitiikkaan sisältyy 

toimenpiteitä, joilla hallitaan niiden 

vaikuttamiseen liittyviä todellisia tai 

mahdollisia eturistiriitoja. 



 

AM\1064119FI.doc  PE555.221v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

niillä on osakkeita, äänestävätkö ne 

kyseisen yhtiön yhtiökokouksissa ja miten 

ne niissä äänestävät, sekä perusteltava 

äänestyskäyttäytymisensä. Jos 

omaisuudenhoitaja äänestää 

yhteisösijoittajan puolesta, 

yhteisösijoittajan on ilmoitettava, missä 

omaisuudenhoitaja on julkaissut tällaiset 

äänestystiedot. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Tarkistus  13 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

3 d artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 

välittäjät veloittavat tämän luvun nojalla 

tarjottavista palveluista hintoja tai 

palkkioita. Välittäjien on julkistettava 

hinnat, palkkiot ja muut maksut erikseen 

kunkin tässä luvussa tarkoitetun palvelun 

osalta. 

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että välittäjät 

veloittavat tämän luvun nojalla tarjottavista 

palveluista. 

 Jos välittäjien sallitaan periä maksu tai 

palkkio edellä olevan alakohdan 

perusteella, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että välittäjät julkistavat 

erikseen kunkin palvelun hinnat, palkkiot 

ja muut maksut tässä luvussa tarkoitettujen 

palvelujen osalta. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksut, joita välittäjä voi veloittaa 

osakkeenomistajilta, yhtiöiltä ja muilta 

välittäjiltä, ovat syrjimättömiä ja 

oikeasuhteisia. Mahdolliset erot kansallisen 

ja rajat ylittävän oikeuksien käytön välillä 

on perusteltava asianmukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksut, joita välittäjä voi veloittaa 

osakkeenomistajilta, yhtiöiltä ja muilta 

välittäjiltä, ovat syrjimättömiä ja 

oikeasuhteisia. Mahdolliset erot kansallisen 

ja rajat ylittävän oikeuksien käytön välillä 

on sallittava vain, jos ne on perusteltu 

asianmukaisesti. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Tarkistus  14 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

3 a artikla – 1–3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

välittäjät tarjoavat yhtiöille 

mahdollisuuden saada selville, keitä niiden 

osakkeenomistajat ovat. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtiöillä on oikeus saada selville, keitä 

niiden osakkeenomistajat ovat. 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhtiöt, 

joiden rekisteröity kotipaikka sijaitsee 

niiden alueella, voivat pyytää vain 

sellaisten osakkeenomistajien 

tunnistetietoja, joiden hallussa on yli 

0,5 prosenttia osakkeista. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

välittäjä ilmoittaa yhtiölle ilman aiheetonta 

viivytystä tämän pyynnöstä 

osakkeenomistajien nimet ja yhteystiedot 

ja, jos osakkeenomistajat ovat 

oikeushenkilöitä, niiden yksilölliset 

tunnisteet, jos ne ovat saatavilla. Jos 

hallussapitoketjussa on useampia kuin yksi 

välittäjä, yhtiön pyyntö ja 

osakkeenomistajien tunniste- ja 

yhteystiedot on toimitettava välittäjältä 

toiselle ilman aiheetonta viivytystä. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

välittäjä ilmoittaa yhtiölle ilman aiheetonta 

viivytystä tämän pyynnöstä 

osakkeenomistajan tunnistetiedot. Jos 

hallussapitoketjussa on useampia kuin yksi 

välittäjä, yhtiön pyyntö on toimitettava 

välittäjältä toiselle ilman aiheetonta 

viivytystä. 

 Jäsenvaltiot voivat säätää, että 

arvopaperikeskukset toimivat välittäjinä, 

jotka ovat vastuussa osakkeenomistajien 
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tunnistetietojen keräämisestä ja niiden 

toimittamisesta suoraan yhtiölle. 

3. Välittäjän on ilmoitettava 

asianmukaisesti osakkeenomistajille, että 

niiden nimet ja yhteystiedot voidaan 

toimittaa yhtiöille tunnistamista varten 

tämän artiklan mukaisesti. Näitä tietoja saa 

käyttää ainoastaan osakkeenomistajan 

oikeuksien käytön helpottamiseen. Yhtiön 

ja välittäjän on varmistettava, että 

luonnolliset henkilöt voivat oikaista tai 

poistaa kaikki puutteelliset tai virheelliset 

tiedot, ja yhtiö ja välittäjä saavat säilyttää 

osakkeenomistajaa koskevia tietoja 

enintään 24 kuukauden ajan tietojen 

vastaanottamisesta. 

3. Välittäjän on ilmoitettava 

asianmukaisesti osakkeenomistajille, että 

niiden henkilöllisyyttä koskevia tietoja 

saatetaan käsitellä tämän artiklan 

mukaisesti. Näitä tietoja saa käyttää 

ainoastaan osakkeenomistajan 

vaikuttamisen sekä yhtiön ja 

osakkeenomistajan välisen yhtiöön 

liittyviä asioita koskevan vuoropuhelun 

helpottamiseen. Yhtiön ja välittäjän on 

varmistettava, että henkilöt voivat oikaista 

tai poistaa kaikki puutteelliset tai 

virheelliset tiedot. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että yhtiöt ja välittäjät 

säilyttävät niille tämän artiklan 

mukaisesti toimitettuja 

osakkaanomistajan tunnistetietoja vain 

niin kauan kuin on tarpeen ja joka 

tapauksessa enintään kaksi vuotta sen 

jälkeen, kun yhtiö on saanut tai välittäjät 

ovat saaneet tietää, että kyseinen henkilö 

ei enää ole osakkeenomistaja. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Tarkistus  15 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

3 i artikla – 1–2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

valtakirjaneuvonantajat vahvistavat ja 

toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, 

joilla varmistetaan, että niiden antamat 

äänestyssuositukset ovat tarkkoja ja 

luotettavia ja perustuvat kaikkien 

kyseisten neuvonantajien käytettävissä 

olevien tietojen perusteelliseen 

analysointiin. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

valtakirjaneuvonantajat viittaavat julkisesti 

soveltamiinsa käytännesääntöihin ja 

raportoivat näiden käytännesääntöjen 

soveltamisesta. Jos 

valtakirjaneuvonantajat poikkeavat 

kyseisten käytännesääntöjen 

suosituksista, niiden on ilmoitettava 

poikkeamisesta, selitettävä syyt siihen ja 

ilmoitettava kaikista käyttöön ottamistaan 

vaihtoehtoisista toimenpiteistä. 

 Jos valtakirjaneuvonantajat päättävät olla 

soveltamatta käytännesääntöjä, niiden on 

kerrottava, miksi ne toimivat näin. 

 Nämä tiedot sekä viittaus 

käytännesääntöön, jota 

valtakirjaneuvonantajat soveltavat, on 

julkaistava niiden verkkosivustolla. 

2. Valtakirjaneuvonantajien on 

julkistettava vuosittain kaikki seuraavat 

tiedot äänestyssuositustensa valmistelusta: 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

valtakirjaneuvonantajat julkistavat 

vuosittain kaikki seuraavat tiedot 

äänestyssuositustensa valmistelusta: 

a) niiden käyttämien menetelmien ja a) niiden käyttämien menetelmien ja 
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mallien olennaiset piirteet; mallien olennaiset piirteet; 

b) niiden käyttämät tärkeimmät 

tietolähteet; 

 

c) tiedot siitä, ottavatko ne kansalliset 

markkinaedellytykset, oikeudelliset 

edellytykset ja sääntelyedellytykset 

huomioon ja jos ottavat, millä tavoin; 

c) tiedot siitä, ottavatko ne kansalliset 

markkinaedellytykset, oikeudelliset 

edellytykset ja sääntelyedellytykset 

huomioon ja jos ottavat, millä tavoin; 

d) tiedot siitä, käyvätkö ne vuoropuhelua 

sellaisten yhtiöiden kanssa, joita niiden 

äänestyssuositukset koskevat, ja jos käyvät, 

vuoropuhelun laajuus ja luonne; 

d) tiedot siitä, käyvätkö ne vuoropuhelua 

sellaisten yhtiöiden kanssa, joita niiden 

äänestyssuositukset koskevat, ja jos käyvät, 

vuoropuhelun laajuus ja luonne; 

e) äänestyssuositusten valmisteluun 

osallistuvan henkilöstön kokonaismäärä; 

 

f) edellisenä vuonna annettujen 

äänestyssuositusten kokonaismäärä. 

 

Nämä tiedot on julkaistava 

valtakirjaneuvonantajien verkkosivustolla, 

ja niiden on oltava saatavilla vähintään 

kolmen vuoden ajan niiden julkaisupäivän 

jälkeen. 

Nämä tiedot on julkaistava 

valtakirjaneuvonantajien verkkosivustolla, 

ja niiden on oltava saatavilla vähintään 

kolmen vuoden ajan niiden julkaisupäivän 

jälkeen. Tietoja ei ole julkaistava tämän 

kohdan mukaisesti, jos ne on jo julkaistu 

1 kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Tarkistus  16 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Direktiivi 2007/36/EY 

9 a artikla – 1–3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

osakkeenomistajilla on oikeus äänestää 

johtajia koskevasta 

palkitsemisjärjestelmästä. Yhtiöiden on 

palkittava johtajiaan ainoastaan 

osakkeenomistajien hyväksymän 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 

Järjestelmä on annettava 

osakkeenomistajien hyväksyttäväksi 

vähintään kolmen vuoden välein. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtiöt laativat johtajia koskevan 

palkitsemisjärjestelmän ja että siitä 

toimitetaan neuvoa-antava äänestys 

osakkeenomistajien yhtiökokouksessa. 

 Jos yhtiökokous äänestää 

palkitsemisjärjestelmää vastaan, 

tarkistettu järjestelmä toimitetaan uuteen 

neuvoa-antavaan äänestykseen 

seuraavassa yhtiökokouksessa. 

 Luonnosta laatiessaan yhtiö voi palkita 

johtajiaan olemassa olevan 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 

Rekrytoidessaan uusia hallituksen jäseniä 

yhtiöt voivat päättää, että yksittäisen 

johtajan palkitseminen suoritetaan 

hyväksytyn järjestelmän ulkopuolella, jos 

osakkeenomistajat ovat ennakolta 

hyväksyneet kyseisen johtajan 

Rekrytoidessaan uusia johtajia yhtiöt 

voivat päättää, että yksittäisen johtajan 

palkitseminen suoritetaan hyväksytyn 

järjestelmän ulkopuolella. 
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palkitsemispaketin 3 kohdassa 

tarkoitettujen tietojen perusteella. Palkkio 

voidaan myöntää väliaikaisesti 

odotettaessa osakkeenomistajien antamaa 

hyväksyntää. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmä on selkeä, ymmärrettävä ja 

yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 

arvojen ja pitkän aikavälin etujen 

mukainen ja että se sisältää eturistiriitojen 

välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 

2. Järjestelmän on oltava selkeä, 

ymmärrettävä ja yhtiön 

liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 

arvojen ja pitkän aikavälin etujen 

mukainen ja sen on sisällettävä 

eturistiriitojen välttämiseen tähtääviä 

toimenpiteitä. 

3. Järjestelmässä on ilmoitettava, miten 

sillä edistetään yhtiön pitkän aikavälin 

etuja ja kestävyyttä. Siinä on vahvistettava 

selkeät perusteet kiinteälle ja muuttuvalle 

palkitsemiselle, mukaan luettuina kaikki 

edut niiden muodosta riippumatta. 

3. Järjestelmässä on ilmoitettava, miten 

sillä edistetään yhtiön pitkän aikavälin 

etuja ja kestävyyttä. Siinä on vahvistettava 

selkeät perusteet kiinteälle ja muuttuvalle 

palkitsemiselle, mukaan luettuina kaikki 

edut niiden muodosta riippumatta. 

Järjestelmässä on ilmoitettava 

kokonaispalkitsemisen enimmäismäärät, 

jotka voidaan myöntää, ja kiinteän ja 

muuttuvan palkitsemisen eri osien 

vastaava suhteellinen osuus. Siinä on 

ilmoitettava, miten yhtiön työntekijöiden 

palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu 

huomioon järjestelmää tai johtajien 

palkitsemista vahvistettaessa, 

ilmoittamalla, mikä on johtajien 

keskimääräisen palkitsemisen ja muiden, 

yhtiön johtoon kuulumattomien 

kokopäivätyöntekijöiden keskimääräisen 

palkitsemisen suhde ja miksi tätä suhdetta 

pidetään asianmukaisena. Suhde voi 

puuttua järjestelmästä poikkeuksellisissa 

olosuhteissa. Siinä tapauksessa 

järjestelmässä on ilmoitettava, miksi 

suhde puuttuu ja mitä sellaisia 

toimenpiteitä on toteutettu, joilla on sama 

vaikutus. 

Järjestelmässä on ilmoitettava eri osien 

vastaava suhteellinen osuus. Siinä on 

ilmoitettava, miten yhtiön työntekijöiden 

palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu 

huomioon järjestelmää tai johtajien 

palkitsemista vahvistettaessa. 

Muuttuvan palkitsemisen osalta 

järjestelmässä on ilmoitettava, mitä 

taloudellisia ja muita kuin taloudellisia 

tulosperusteita käytetään, miten niillä 

edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja 

kestävyyttä ja mitä menetelmiä käytetään 

sen määrittämiseksi, missä määrin 

Muuttuvan palkitsemisen osalta 

järjestelmässä voidaan ilmoittaa, mitä 

taloudellisia ja muita kuin taloudellisia 

tulosperusteita käytetään, miten niillä 

edistetään yhtiön pitkän aikavälin etuja ja 

kestävyyttä ja mitä menetelmiä käytetään 

sen määrittämiseksi, missä määrin 
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tulosperusteet ovat täyttyneet; siinä on 

ilmoitettava lykkäysajat, osakeperusteisen 

palkitsemisen odotusajat ja osakkeiden 

säilyttäminen niiden omistusoikeuden 

siirtämisen jälkeen sekä tiedot yhtiön 

mahdollisuudesta vaatia palkitsemisen 

muuttuvat osat takaisin. 

tulosperusteet ovat täyttyneet; siinä on 

ilmoitettava lykkäysajat, osakeperusteisen 

palkitsemisen odotusajat ja osakkeiden 

säilyttäminen niiden omistusoikeuden 

siirtämisen jälkeen sekä tiedot yhtiön 

mahdollisuudesta vaatia palkitsemisen 

muuttuvat osat takaisin. 

Järjestelmässä on ilmoitettava johtajien 

työsopimusten tärkeimmät ehdot, mukaan 

luettuina niiden kesto, sovellettavat 

irtisanomisajat ja työsopimuksen 

päättymiseen liittyvät maksut. 

Järjestelmässä on ilmoitettava johtajien 

työsopimusten tärkeimmät ehdot, mukaan 

luettuina niiden kesto, sovellettavat 

irtisanomisajat ja työsopimuksen 

päättymiseen liittyvät maksut. 

Järjestelmässä on selitettävä 

päätöksentekoprosessi, jossa järjestelmästä 

päätetään. Jos järjestelmää tarkistetaan, 

siinä on selitettävä kaikki merkittävät 

muutokset sekä se, miten siinä otetaan 

huomioon osakkeenomistajien näkemykset 

palkitsemisjärjestelmästä ja -raportista 

edellisinä vuosina. 

Järjestelmässä on selitettävä 

päätöksentekoprosessi, jossa järjestelmästä 

päätetään. Jos järjestelmää tarkistetaan, 

siinä on selitettävä kaikki merkittävät 

muutokset sekä se, miten siinä otetaan 

huomioon osakkeenomistajien näkemykset 

palkitsemisjärjestelmästä ja -raportista 

edellisinä vuosina. 

Or. en 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtiö laatii selkeän ja ymmärrettävän 

palkitsemisraportin, joka antaa kattavan 

kokonaiskuvan yksittäisten johtajien, myös 

vasta rekrytoitujen ja entisten johtajien, 

palkitsemisesta edellisellä tilikaudella, 

mukaan luettuina kaikki johtajien edut 

niiden muodosta riippumatta. Siinä on 

soveltuvin osin oltava kaikki seuraavat 

osat: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtiö laatii selkeän ja ymmärrettävän 

palkitsemisraportin, joka antaa kattavan 

kokonaiskuvan johtajien, myös vasta 

rekrytoitujen ja entisten johtajien, 

palkitsemisesta edellisellä tilikaudella, 

mukaan luettuina kaikki johtajien edut 

niiden muodosta riippumatta. Siinä on 

soveltuvin osin oltava kaikki seuraavat 

osat: 

a) myönnettyjen tai maksettujen 

palkkioiden kokonaismäärä osien mukaan 

jaoteltuna, kiinteän ja muuttuvan 

palkitsemisen suhteellinen osuus, selvitys 

siitä, miten palkitsemisen kokonaismäärä 

on kytköksissä tulokseen, ja tiedot siitä, 

miten tulosperusteita on sovellettu; 

a) myönnettyjen tai maksettujen 

palkkioiden kokonaismäärä osien mukaan 

jaoteltuna, kiinteän ja muuttuvan 

palkitsemisen suhteellinen osuus, selvitys 

siitä, miten palkitsemisen kokonaismäärä 

on kytköksissä tulokseen, ja tiedot siitä, 

miten tulosperusteita on sovellettu; 

b) johtajien palkitsemisen suhteellinen 

muutos viimeisten kolmen tilikauden 

aikana, sen suhde yhtiön osakekurssin 

kehitykseen ja muiden, yhtiön johtoon 

kuulumattomien kokopäivätyöntekijöiden 

keskimääräisen palkitsemisen 

muuttumiseen; 
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c) yhtiön johtajien samaan konserniin 

kuuluvilta yrityksiltä saamat palkkiot; 

c) yhtiön johtajien samaan konserniin 

kuuluvilta yrityksiltä saamat tai 

erääntyneet palkkiot; 

d) myönnettyjen tai tarjottujen osakkeiden 

tai osakeoptioiden määrä sekä oikeuksien 

pääasialliset käyttöehdot, mukaan luettuina 

toteutushinta ja -päivä ja niiden 

mahdolliset muutokset; 

d) myönnettyjen tai tarjottujen osakkeiden 

tai osakeoptioiden määrä sekä oikeuksien 

pääasialliset käyttöehdot, mukaan luettuina 

toteutushinta ja -päivä ja niiden 

mahdolliset muutokset; 

e) tiedot siitä, onko hyödynnetty 

mahdollisuutta vaatia palkitsemisen 

muuttuvat osat takaisin; 

e) tiedot siitä, onko hyödynnetty 

mahdollisuutta vaatia palkitsemisen 

muuttuvat osat takaisin; 

f) tiedot siitä, miten johtajien 

palkitseminen on vahvistettu, mukaan 

luettuina palkitsemiskomitean rooli. 

f) tiedot siitä, miten johtajien 

palkitseminen on vahvistettu, mukaan 

luettuina palkitsemiskomitean rooli. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

luonnollisten henkilöiden oikeutta 

yksityisyyteen suojataan johtajan 

henkilötietoja käsiteltäessä direktiivin 

95/46/EY mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

luonnollisten henkilöiden oikeutta 

yksityisyyteen suojataan johtajan 

henkilötietoja käsiteltäessä direktiivin 

95/46/EY mukaisesti. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

osakkeenomistajilla on oikeus äänestää 

edellisen tilikauden palkitsemisraportista 

vuotuisessa yhtiökokouksessa. Jos 

osakkeenomistajat äänestävät 

palkitsemisraporttia vastaan, yhtiön on 

ilmoitettava seuraavassa 

palkitsemisraportissa, onko 

osakkeenomistajien äänestys otettu 

huomioon ja jos on, millä tavoin. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

osakkeenomistajilla on oikeus järjestää 

neuvoa-antava äänestys edellisen 

tilikauden palkitsemisraportista vuotuisessa 

yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajat 

äänestävät palkitsemisraporttia vastaan, 

yhtiön on tarvittaessa aloitettava 

vuoropuhelu osakkeenomistajien kanssa 

raportin hylkäämisen syiden 

selvittämiseksi. Yhtiön on ilmoitettava 

seuraavassa palkitsemisraportissa, miten 

osakkeenomistajien äänestys on otettu 

huomioon. 

Or. en 

 

 


