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3.6.2015 A8-0158/11 

Amendamentul 11 

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 3g 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că investitorii 
instituționali fac public modul în care 
strategia lor de investiții de capital 
(„strategia de investiție”) este aliniată la 
profilul și durata datoriilor lor și modul în 
care aceasta contribuie la performanța pe 
termen mediu și lung a activelor lor. 
Informațiile la care se face referire în prima 
propoziție sunt disponibile cel puțin pe un 
site internet al societății, atât timp cât sunt 
aplicabile. 

1. Statele membre se asigură că investitorii 
instituționali fac public modul în care 
strategia lor de investiții de capital 
(„strategia de investiție”) este aliniată la 
profilul și durata datoriilor lor și modul în 
care aceasta contribuie la performanța pe 
termen mediu și lung a activelor lor. 
Informațiile la care se face referire în prima 
propoziție sunt disponibile cel puțin pe un 
site internet al societății, atât timp cât sunt 
aplicabile. 

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 dezvăluie 
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; 
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(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 
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; 

(c) 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. 

(d) 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 punctele (a)-(d), 
investitorul instituțional furnizează o 
justificare clară și argumentată a acestui 
fapt. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/12 

Amendamentul 12 

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 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 
nimerit 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) să monitorizeze societățile 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) să poarte 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) să utilizeze serviciile furnizate de 
consilierii de vot; 

(f) să coopereze cu alți acționari. (f) să coopereze 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 
din punctul de vedere al implicării 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 politicile 
de implicare includ politici de gestionare a 
conflictelor de interese reale sau 
potențiale din punctul de vedere al 
implicării lor. 
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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 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Amendamentul 13 

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 3d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre permit intermediarilor 
să perceapă prețuri sau onorarii pentru 
serviciilor furnizate în temeiul prezentului 
capitol. Intermediarii fac publice 
prețurile, onorariile sau orice alte taxe, 
separat pentru fiecare serviciu la care se 
face trimitere în prezentul capitol. 

1. Statele membre pot permite 
intermediarilor să perceapă prețuri pentru 
servicii furnizate în temeiul prezentului 
capitol. 

 Atunci când intermediarilor li se permite 
să perceapă onorarii sau costuri în 
conformitate cu paragraful de mai sus, 
statele membre se asigură că intermediarii 
publică, separat pentru fiecare serviciu, 
costurile percepute pentru serviciile 
menționate în prezentul capitol. 

2. Statele membre se asigură că orice 
costuri care pot fi percepute de către un 
intermediar acționarilor, societăților 
comerciale și altor intermediarii sunt 
nediscriminatorii și proporționale. 
Diferențele dintre taxele percepute pentru 
exercitarea drepturilor la nivel local și cele 
transfrontaliere trebuie să fie justificate în 
mod corespunzător. 

2. Statele membre se asigură că orice 
costuri care pot fi percepute de către un 
intermediar acționarilor, societăților 
comerciale și altor intermediarii sunt 
nediscriminatorii și proporționale. 
Diferențele dintre taxele percepute pentru 
exercitarea drepturilor la nivel local și cele 
transfrontaliere sunt permise numai dacă 
sunt justificate în mod corespunzător. 

Or. en3.6.2015 A8-0158/14 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

Amendamentul 14 

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 a – alineatele 1, 2 și 3  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 
intermediarii oferă societăților 
posibilitatea de identificare a acționarilor. 

1. Statele membre se asigură că societățile 
au dreptul de a-și identifica acționarii. 
Statele membre pot prevedea că societățile 
care își au sediul social pe teritoriul lor 
pot solicita doar identificarea acționarilor 
care dețin peste 0,5 % din acțiuni. 

2. Statele membre se asigură că, la cererea 
societății, intermediarul comunică 
societății, fără întârzieri nejustificate, 
numele și datele de contact ale 
acționarilor și, în cazul în care acționarii 
sunt persoane juridice, numărul unic de 
identificare al acestora, dacă este 
disponibil. În cazul în care există mai 
mulți intermediari într-un lanț de dețineri, 
cererea societății comerciale și identitatea 
și datele de contact ale acționarilor 
trebuie să fie transmise între intermediari, 
fără întârzieri nejustificate. 

2. Statele membre se asigură că, la cererea 
societății, intermediarul comunică, fără 
întârzieri nejustificate, informațiile privind 
identitatea acționarului: În cazul în care 
există mai mulți intermediari într-un lanț 
de dețineri, cererea societății este 
transmisă între intermediari, fără întârzieri 
nejustificate. 

 Statele membre pot prevedea că 
responsabilitatea pentru colectarea 
informațiilor referitoare la identitatea 
acționarului și pentru trimiterea acestora 
direct societății le revine CSD, în calitate 
de intermediari. 

3. Intermediarul va informa în mod 3. Intermediarul va informa în mod 
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corespunzător acționarii că numele și 
datele lor de contact pot fi transmise în 
scopul identificării în conformitate cu 
prezentul articol. Aceste informații pot fi 
utilizate numai pentru a facilita exercitarea 
drepturilor acționarului. Societatea și 
intermediarul se asigură că persoanele 
fizice pot să rectifice sau să șteargă datele 
incomplete sau inexacte și nu păstrează 
informațiile referitoare la acționar pentru o 
perioadă mai lungă de 24 luni de la 
primirea acestora. 

corespunzător acționarii că informațiile 
legate de identitatea lor pot fi prelucrate 
în conformitate cu prezentul articol. Aceste 
informații pot fi utilizate numai pentru a 
facilita implicarea și dialogul dintre 
societate și acționar cu privire la chestiuni 
referitoare la societate. Societatea și 
intermediarul se asigură că persoanele pot 
să rectifice sau să șteargă datele incomplete 
sau inexacte. Statele membre se asigură că 
societățile și intermediarii nu stochează 
informațiile referitoare la identitatea 
acționarului care le-au fost transmise în 
conformitate cu prezentul articol pentru 
mai mult timp decât este necesar și, în 
niciun caz, pentru o perioadă mai lungă de 
doi ani din momentul aflării de către 
societate sau intermediari că persoana în 
cauză a încetat să mai fie acționar. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Amendamentul 15 

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 i – alineatele 1 și 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că consilierii 
de vot adoptă și pun în aplicare măsuri 
adecvate pentru a garanta că 
recomandările lor de vot sunt corecte și 
fiabile și că se bazează pe o analiză 
aprofundată a tuturor informațiilor de 
care dispun. 

1. Statele membre se asigură că consilierii 
de vot dezvăluie în mod public codul de 
conduită pe care îl aplică și raportează cu 
privire la aplicarea acestui cod de 
conduită. În cazul în care derogă de la 
vreuna dintre recomandările codului de 
conduită în cauză, consilierii de vot 
declară acest lucru, explicând motivele 
care stau la baza derogării și indicând 
măsurile alternative adoptate. 

 În cazul în care consilierii de vot decid să 
nu aplice un cod de conduită, aceștia 
trebuie să își justifice alegerea. 

 Aceste informații, împreună cu trimiterea 
la codul de conduită aplicat se publică pe 
site-ul de internet al consilierilor de vot. 

2. Consilierii de vot fac publice anual toate 
informațiile următoare în legătură cu 
elaborarea recomandărilor lor de vot: 

2. Statele membre asigură că consilierii de 
vot fac publice anual toate informațiile 
următoare în legătură cu elaborarea 
recomandărilor lor de vot: 

(a) caracteristicile esențiale ale 
metodologiilor și modelelor pe care le 
aplică; 

(a) caracteristicile esențiale ale 
metodologiilor și modelelor pe care le 
aplică; 
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(b) principalele surse de informații pe 
care le utilizează; 

 

(c) dacă și, în caz afirmativ, modul în care 
iau în considerare condițiile de pe piața 
națională, și cadrul național legislativ și de 
reglementare; 

(c) dacă și, în caz afirmativ, modul în care 
iau în considerare condițiile de pe piața 
națională, și cadrul național legislativ și de 
reglementare; 

(d) dacă mențin dialogul cu societățile care 
fac obiectul recomandărilor lor de vot și, în 
caz afirmativ, amploarea și natura acestuia; 

(d) dacă mențin dialogul cu societățile care 
fac obiectul recomandărilor lor de vot și, în 
caz afirmativ, amploarea și natura acestuia; 

(e) numărul total al personalului implicat 
în pregătirea recomandărilor de vot. 

 

(f) numărul total de recomandări de vot 
furnizate în ultimul an. 

 

Aceste informații sunt publicate pe site-ul 
de internet al consilierului de vot și rămân 
disponibile pentru cel puțin trei ani de la 
data publicării. 

Aceste informații sunt publicate pe site-ul 
de internet al consilierului de vot și rămân 
disponibile pentru cel puțin trei ani de la 
data publicării. În cazul în care 
informațiile respective au fost deja 
dezvăluite în temeiul alineatului (1), ele 
nu vor mai trebui dezvăluite în temeiul 
prezentului alineat. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
3.6.2015 A8-0158/16 

Amendamentul 16 

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 4 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 9 a – alineatele 1, 2 și 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că acționarii 
au dreptul de a vota cu privire la politica 
de remunerare în ceea ce privește 
administratorii. Societățile plătesc o 
remunerație administratorilor lor numai 
în conformitate cu o politică de 
remunerare care a fost aprobată de 
acționari. Politica este transmisă spre 
aprobare acționarilor cel puțin o dată la 
trei ani. 

1. Statele membre se asigură că societățile 
elaborează o politică de remunerare în 
ceea ce privește administratorii, pe care o 
supun unui vot consultativ în cadrul 
adunării generale a acționarilor. 

 Atunci când adunarea generală votează 
împotriva politicii de remunerare, la 
următoarea adunare generală se supune 
votului consultativ o politică de 
remunerare revizuită. 

 În timp ce se lucrează la reelaborarea 
proiectului, societatea le poate plăti 
directorilor remunerația în conformitate 
cu politica existentă. 

În cazul în care societățile recrutează noi 
administratori, acestea pot decide să 
plătească o remunerație unui anumit 
membru fără a se ține cont de politica 
aprobată, în cazul în care pachetul salarial 

În cazul în care societățile recrutează noi 
administratori, acestea pot decide să 
plătească o remunerație unui anumit 
membru fără a se ține cont de politica de 
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al respectivului administrator a fost 
aprobat în prealabil de acționari pe baza 
informațiilor referitoare la aspectele 
prevăzute la alineatul (3). Remunerația 
poate fi acordată cu titlu provizoriu, în 
așteptarea obținerii aprobării acționarilor. 

remunerare aprobată. 

2. Statele membre se asigură că politica 
este clară și ușor de înțeles, în conformitate 
cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile 
și interesele pe termen lung ale societății și 
că aceasta cuprinde măsuri pentru evitarea 
conflictelor de interese. 

2. Politica este clară și ușor de înțeles, este 
în conformitate cu strategia de afaceri, 
obiectivele, valorile și interesele pe termen 
lung ale societății și cuprinde măsuri 
pentru evitarea conflictelor de interese. 

3. Politica include o explicație privind 
modul în care contribuie la interesele pe 
termen lung și la sustenabilitatea societății 
și stabilește criterii clare privind acordarea 
de remunerații fixe și variabile, inclusiv 
privind toate beneficiile, indiferent de 
formă. 

3. Politica include o explicație privind 
modul în care contribuie la interesele pe 
termen lung și la sustenabilitatea societății. 
stabilește criterii clare privind acordarea de 
remunerații fixe și variabile, inclusiv 
privind toate beneficiile, indiferent de 
formă. 

Politica include o indicare a sumelor 
minime și maxime care pot fi acordate și a 
proporțiilor relative ale remunerației fixe 
și ale celei variabile și explică modul în 
care s-a ținut cont de remunerațiile și 
condițiile de angajare ale angajaților 
societății cu ocazia stabilirii politicii de 
remunerare sau a remunerației 
administratorilor, prin explicarea 
raportului dintre remunerația medie a 
administratorilor și remunerația medie a 
angajaților cu normă plină ai societății 
care nu sunt administratori, precum și a 
motivelor pentru care acest raport este 
considerat adecvat. În circumstanțe 
excepționale, este posibil ca raportul 
dintre cele două remunerații să nu fie 
precizat în cadrul politicii. În acest caz, 
trebuie să se explice de ce raportul nu este 
precizat și ce măsuri cu efect echivalent 
au fost luate. 

Politica indică diferitele componente ale 
remunerației fixe și ale celei variabile Ea 
explică modul în care s-a ținut cont de 
remunerațiile și condițiile de angajare ale 
angajaților societății cu ocazia stabilirii 
politicii de remunerare sau a remunerației 
administratorilor. 

În cazul remunerației variabile, politica 
indică criteriile privind performanța 
financiară și nefinanciară care trebuie 
utilizate și explică modul în care acestea 
contribuie la interesele și sustenabilitatea 
pe termen lung ale societății, precum și 

În cazul remunerației variabile, politica 
poate indica criteriile privind performanța 
financiară și nefinanciară care trebuie 
utilizate și explică modul în care acestea 
contribuie la interesele și sustenabilitatea 
pe termen lung ale societății, precum și 
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metodele care trebuie aplicate pentru a 
stabili în ce măsură au fost îndeplinite 
criteriile de performanță. și precizează 
perioadele de amânare, perioadele de 
calificare pentru remunerația bazată pe 
acțiuni și reținerea acțiunilor după 
atribuirea definitivă, precum și informații 
privind posibilitatea societății de a recupera 
remunerațiile variabile. 

metodele care trebuie aplicate pentru a 
stabili în ce măsură au fost îndeplinite 
criteriile de performanță și precizează 
perioadele de amânare, perioadele de 
calificare pentru remunerația bazată pe 
acțiuni și reținerea acțiunilor după 
atribuirea definitivă, precum și informații 
privind posibilitatea societății de a recupera 
remunerațiile variabile. 

Politica indică principalele condiții ale 
contractelor administratorilor, inclusiv 
durata acestora, perioadele de preaviz 
aplicabile și plățile aferente rezilierii 
contractelor. 

Politica indică principalele condiții ale 
contractelor administratorilor, inclusiv 
durata acestora, perioadele de preaviz 
aplicabile și plățile aferente rezilierii 
contractelor. 

Politica explică procesul de luare a 
deciziilor care conduce la stabilirea 
acesteia. În cazul revizuirii politicii, 
revizuirea include o explicație a tuturor 
schimbărilor semnificative ale politicii și a 
modului în care se ține cont în cadrul 
acesteia de punctele de vedere ale 
acționarilor cu privire la politica de 
remunerare și la raportul referitor la 
remunerare din anii precedenți. 

Politica explică procesul de luare a 
deciziilor care conduce la stabilirea 
acesteia. În cazul revizuirii politicii, 
revizuirea include o explicație a tuturor 
schimbărilor semnificative ale politicii și a 
modului în care se ține cont în cadrul 
acesteia de punctele de vedere ale 
acționarilor cu privire la politica de 
remunerare și la raportul referitor la 
remunerare din anii precedenți. 

Or. en 
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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 4 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 9 b – alineatele 1, 2 și 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că societatea 
întocmește un raport de remunerare clar și 
ușor de înțeles, care să ofere o imagine de 
ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, 
inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de 
formă, acordate administratorilor 
individuali, inclusiv celor nou recrutați și 
celor anteriori, în ultimul exercițiu 
financiar. După caz, raportul conține toate 
elementele următoare: 

1. Statele membre se asigură că societatea 
întocmește un raport de remunerare clar și 
ușor de înțeles, care să ofere o imagine de 
ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, 
inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de 
formă, acordate administratorilor, inclusiv 
celor nou recrutați și celor anteriori, în 
ultimul exercițiu financiar. După caz, 
raportul conține toate elementele 
următoare: 

(a) remunerația totală acordată sau plătită, 
defalcată pe componente, proporțiile 
relative ale remunerației fixe și ale celei 
variabile, o explicație a modului în care 
remunerația totală este corelată cu 
performanța pe termen lung și informații 
privind modul în care au fost aplicate 
criteriile de performanță; 

(a) remunerația totală acordată sau plătită, 
defalcată pe componente, proporțiile 
relative ale remunerației fixe și ale celei 
variabile, o explicație a modului în care 
remunerația totală este corelată cu 
performanța pe termen lung și informații 
privind modul în care au fost aplicate 
criteriile de performanță; 

(b) modificarea relativă a remunerației 
administratorilor în cursul ultimelor trei 
exerciții financiare, legătura dintre o 
astfel de modificare, evoluția valorii 
societății și variația remunerației medii a 
angajaților cu normă întreagă ai societății 
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care nu sunt administratori; 

(c) orice remunerație primită de 
administratorii societății de la orice 
societate care aparține aceluiași grup; 

(c) orice remunerație primită sau datorată 
administratorilor societății de orice 
societate care aparține aceluiași grup; 

(d) numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni 
acordate sau oferite, precum și principalele 
condiții pentru exercitarea drepturilor 
aferente, inclusiv prețul de exercitare și 
data, împreună cu orice modificări ale 
acestora; 

(d) numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni 
acordate sau oferite, precum și principalele 
condiții pentru exercitarea drepturilor 
aferente, inclusiv prețul de exercitare și 
data, împreună cu orice modificări ale 
acestora; 

(e) informații privind utilizarea posibilității 
de a pretinde remunerații variabile; 

(e) informații privind utilizarea posibilității 
de a pretinde remunerații variabile; 

(f) informații privind modul în care a fost 
stabilită remunerația administratorilor, 
inclusiv informații privind rolul 
comitetului de remunerare. 

(f) informații privind modul în care a fost 
stabilită remunerația administratorilor, 
inclusiv informații privind rolul 
comitetului de remunerare. 

2. Statele membre se asigură că, atunci 
când sunt prelucrate datele cu caracter 
personal ale unui administrator, se 
protejează dreptul la confidențialitate al 
persoanelor fizice în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. 

2. Statele membre se asigură că, atunci 
când sunt prelucrate datele cu caracter 
personal ale unui administrator, se 
protejează dreptul la confidențialitate al 
persoanelor fizice în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. 

3. Statele membre se asigură că acționarii 
au dreptul să voteze raportul privind 
remunerarea din anul financiar precedent în 
cadrul adunării generale anuale. În cazul în 
care acționarii votează împotriva raportului 
privind remunerarea, societatea explică în 
următorul raport privind remunerare dacă 
și, în caz afirmativ, modul în care votul 
acționarilor a fost luat în considerare. 

3. Statele membre se asigură că acționarii 
au dreptul la un vot consultativ pe raportul 
privind remunerarea din anul financiar 
precedent în cadrul adunării generale 
anuale. În cazul în care acționarii votează 
împotriva raportului privind remunerarea, 
societatea, dacă este necesar, intră în 
dialog cu acționarii pentru a identifica 
motivele respingerii. Societatea explică în 
următorul raport privind remunerarea 
modul în care votul acționarilor a fost luat 
în considerare. 

Or. en 

 
 


