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3.6.2015 A8-0158/18 

Tarkistus  18 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-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 

 

Komission teksti Tarkistus 

Osakkeenomistajien tunnistaminen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

välittäjät tarjoavat yhtiöille 

mahdollisuuden saada selville, keitä 

niiden osakkeenomistajat ovat. 

Osakkeenomistajien tunnistaminen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtiöillä on oikeus saada selville, keitä 

niiden osakkeenomistajat ovat, ottaen 

huomioon nykyiset kansalliset 

järjestelmät. 

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. Välittäjän, jolla on 

osakkeenomistajan tunnistetiedot, on 

toimitettava ne suoraan yhtiölle. 

 Jäsenvaltiot voivat säätää, että 

arvopaperikeskukset toimivat välittäjinä, 

jotka ovat vastuussa osakkeenomistajien 

tunnistetietojen keräämisestä ja 

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 

3. Välittäjän on ilmoitettava 

asianmukaisesti osakkeenomistajille, että 

niiden tunnistetietoja voidaan käsitellä 

tämän artiklan mukaisesti ja soveltuvissa 

tapauksissa, että kyseiset tiedot on 



 

AM\1064254FI.doc  PE555.221v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

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. 

todellakin toimitettu yhtiölle. Näitä tietoja 

saa käyttää ainoastaan osakkeenomistajan 

oikeuksien käytön, vaikuttamisen sekä 

yhtiön ja osakkeenomistajan välisen 

yhtiöön liittyviä asioita koskevan 

vuoropuhelun helpottamiseen. Yhtiöt 

voivat joka tapauksessa antaa kolmansille 

osapuolille yleiskuvan yhtiön 

osakkeenomistusrakenteesta julkistamalla 

eri osakkeenomistajaluokat. Yhtiön ja 

välittäjän on varmistettava, että 

luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 

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 24 kuukautta sen 

jälkeen, kun yhtiö on saanut tai välittäjät 

ovat saaneet tietää, että kyseinen henkilö 

ei enää ole osakkeenomistaja. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

välittäjän, joka ilmoittaa 

osakkeenomistajan nimen ja yhteystiedot, 

ei katsota rikkovan mitään sopimuksessa 

tai laissa, asetuksessa tai hallinnollisessa 

määräyksessä asetettua tietojen 

ilmaisemista koskevaa rajoitusta. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

välittäjän, joka ilmoittaa yhtiölle 2 kohdan 

mukaisesti osakkeenomistajan 

tunnistetiedot, eikä yhtiön, joka antaa 

osakkeenomistajalle 3 kohdassa 

tarkoitetun luettelon siinä vahvistettujen 

säännösten mukaisesti, katsota rikkovan 

mitään sopimuksessa tai laissa, asetuksessa 

tai hallinnollisessa määräyksessä asetettua 

tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta. 

5. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

täsmennetään 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 

tietojen toimittamista koskevia 

vaatimuksia, kuten toimitettavia tietoja, 

pyynnön ja toimituksen muotoa ja 

noudatettavia määräaikoja koskevia 

vaatimuksia. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

5. Tämän artiklan yhdenmukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi siirretään 

komissiolle valta antaa 14 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

täsmennetään 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 

tietojen toimittamista koskevia 

vähimmäisvaatimuksia, kuten 

toimitettavia tietoja, pyynnön ja 

toimituksen muotoa, käytettävät suojatut 

toimitusmuodot mukaan luettuina, ja 

noudatettavia määräaikoja koskevia 

vaatimuksia. 
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Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/19 

Tarkistus  19 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-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 e a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 e a artikla 

Pitkäaikaisen osakkeenomistuksen 

tukeminen 

 Jäsenvaltioiden on luotava mekanismi, 

jolla edistetään pitkäaikaista 

osakkeenomistusta ja joka toimii 

kannustimena pitkäaikaisille 

osakkeenomistajille. Jäsenvaltioiden on 

määriteltävä vähintään kahden vuoden 

määräaika sille, että osakkeenomistajan 

voidaan katsoa olevan pitkäaikainen 

osakkeenomistaja. 

 Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla 

mekanismilla voi olla pitkäaikaisille 

osakkeenomistajille vähintään yksi 

seuraavista eduista: 

 – ylimääräiset äänioikeudet; 

 – verokannustimet; 

 – lojaalisuusosingot; 

 – lojaalisuusosakkeet. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/20 

Tarkistus  20 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-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 – 1–3kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vaikuttamispolitiikka Vaikuttamispolitiikka 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

laativat osakkeenomistajien 

vaikuttamispolitiikan, jäljempänä 

’vaikuttamispolitiikka’. 

Vaikuttamispolitiikka määrää sen, miten 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

1. Rajoittamatta 3 f artiklan 4 kohdan 

säännösten soveltamista jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että yhteisösijoittajat ja 

omaisuudenhoitajat laativat 

osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikan, 

jäljempänä ’vaikuttamispolitiikka’. 

Vaikuttamispolitiikka määrää sen, miten 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

a) sisällyttävät osakkeenomistajien 

vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa; 

a) sisällyttävät osakkeenomistajien 

vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa; 

b) valvovat kohdeyhteisöjä, myös niiden 

muuta kuin taloudellista tulosta; 

b) valvovat kohdeyhteisöjä, myös niiden 

muuta kuin taloudellista tulosta, ja 

sosiaalisten riskien ja ympäristöriskien 

vähenemistä; 

c) käyvät vuoropuheluja kohdeyhtiöiden 

kanssa; 

c) käyvät vuoropuheluja kohdeyhtiöiden 

kanssa; 

d) käyttävät äänioikeuksia; d) käyttävät äänioikeuksia; 

e) käyttävät valtakirjaneuvonantajien 

tarjoamia palveluja; 

e) käyttävät valtakirjaneuvonantajien 

tarjoamia palveluja; 

f) tekevät yhteistyötä muiden 

osakkeenomistajien kanssa. 

f) tekevät yhteistyötä muiden 

osakkeenomistajien kanssa; 

 f a) käyvät vuoropuhelua ja tekevät 

yhteistyötä kohdeyhtiöiden muiden 

sidosryhmien kanssa. 
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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. Rajoittamatta 3 f artiklan 4 kohdan 

säännösten soveltamista jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että 

vaikuttamispolitiikkaan sisältyy 

toimenpiteitä, joilla hallitaan 

osakkeenomistajien vaikuttamiseen 

liittyviä todellisia tai mahdollisia 

eturistiriitoja. Toimenpiteitä on kehitettävä 

erityisesti kaikkien seuraavien tilanteiden 

varalta: 

a) yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja 

tai niihin sidossuhteessa olevat muut yhtiöt 

tarjoavat kohdeyhtiölle rahoitustuotteita tai 

niillä on muita kaupallisia suhteita 

kohdeyhtiön kanssa; 

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; 

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; 

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. 

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 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. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 

julkistavat vuosittain 

vaikuttamispolitiikkansa sekä sen 

täytäntöönpanotavan ja tulokset. 

Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen 

tietojen on oltava saatavissa maksutta 

ainakin yhtiön verkkosivustolta. 

Yhteisösijoittajien on annettava 

asiakkailleen vuosittain ensimmäisessä 

virkkeessä tarkoitetut tiedot. 
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 Yhteisösijoittajien ja omaisuudenhoitajien 

on julkistettava jokaisen sellaisen yhtiön 

osalta, jossa 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. Tässä kohdassa 

tarkoitettujen tietojen on oltava saatavissa 

maksutta ainakin yhtiön verkkosivustolta. 

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/21 

Tarkistus  21 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-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 – 1 kohta 

 

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 

sijoitusstrategia, 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 

maksutta ainakin yhtiön verkkosivustolta, 

ja ne on lähetettävä vuosittain yhtiön 

asiakkaille yhdessä niiden 

vaikuttamispolitiikkaa koskevien tietojen 

kanssa. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/22 

Tarkistus  22 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-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 

 

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 sitova äänestys 

osakkeenomistajien yhtiökokouksessa. 

Yhtiöiden on palkittava johtajiaan 

ainoastaan sellaisen 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti, josta 

osakkeenomistajat ovat äänestäneet 

yhtiökokouksessa. Muutoksista 

järjestelmään on äänestettävä 

osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja 

järjestelmä on joka tapauksessa annettava 

yhtiökokouksen hyväksyttäväksi vähintään 

kolmen vuoden välein. 

Rekrytoidessaan uusia hallituksen jäseniä 

yhtiöt voivat päättää, että yksittäisen 

johtajan palkitseminen suoritetaan 

hyväksytyn järjestelmän ulkopuolella, jos 

osakkeenomistajat ovat ennakolta 

hyväksyneet kyseisen johtajan 

palkitsemispaketin 3 kohdassa 

tarkoitettujen tietojen perusteella. Palkkio 

voidaan myöntää väliaikaisesti 

odotettaessa osakkeenomistajien antamaa 

hyväksyntää. 

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 

palkitsemisjärjestelmään koskevat 

äänestykset yhtiökokouksessa ovat 

neuvoa-antavia edellyttäen, että 

tarkistetusta järjestelmästä äänestetään 

seuraavassa yhtiökokouksessa, jos 

yhtiökokous äänestää 

palkitsemisjärjestelmää vastaan. 
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 Tapauksissa, joissa 

palkitsemisjärjestelmää ei ole sovellettu 

aikaisemmin ja osakkeenomistajat 

hylkäävät niille toimitetun luonnoksen 

palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi sillä 

välin, kun uutta luonnosta laaditaan, ja 

enintään yhden vuoden ajan ennen 

luonnoksen hyväksymistä palkita 

johtajiaan olemassa olevien käytäntöjen 

mukaisesti. 

 Tapauksissa, joissa hyväksytty 

palkitsemisjärjestelmä on olemassa ja 

osakkeenomistajat hylkäävät niille 

ensimmäisen alakohdan mukaisesti 

toimitetun luonnoksen 

palkitsemisjärjestelmäksi, yhtiö voi sillä 

välin, kun uutta luonnosta laaditaan, ja 

enintään yhden vuoden ajan ennen 

luonnoksen hyväksymistä palkita 

johtajiaan olemassa olevan 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. 

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 

bonukset ja 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 

Järjestelmässä on ilmoitettava 

asianmukainen kiinteän ja muuttuvan 

palkitsemisen eri osien suhteellinen osuus. 

Siinä on ilmoitettava, miten yhtiön 

työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot 

on otettu huomioon järjestelmää tai 

johtajien palkitsemista vahvistettaessa. 
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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. 

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 

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. 

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 

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. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

perusteissa otetaan huomioon myös 

tarvittaessa yrityksen 

yhteiskuntavastuuseen liittyvät ohjelmat 

ja sen osalta saavutetut tulokset. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

osakkeiden arvo ei ole ratkaiseva tekijä 

taloudellisissa tulosperusteissa. Niiden on 

varmistettava, että osakeperusteinen 

palkitseminen ei muodosta tärkeintä osaa 

johtajien muuttuvasta palkitsemisesta. 

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 päättämisehdot sekä 

työsopimuksen päättymiseen liittyvät 

maksut ja lisäeläke- tai 

varhaiseläkejärjestelmien piirteet. Jos 

kansallisessa lainsäädännössä annetaan 

yhtiöille mahdollisuus tehdä johtajien 

kanssa järjestelyjä ilman työsopimusta, 

järjestelmässä on siinä tapauksessa 

ilmoitettava johtajien kanssa tehtyjen 
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järjestelyjen tärkeimmät ehdot, mukaan 

luettuina niiden kesto, sovellettavat 

irtisanomisajat ja päättämisehdot sekä 

järjestelyn päättymiseen liittyvät maksut 

ja lisäeläke- tai varhaiseläkejärjestelmien 

piirteet. 

 Järjestelmässä on määriteltävä johtajien 

palkitsemisesta päättämistä koskevat 

yhtiön menettelyt, myös 

palkitsemiskomitean rooli ja toiminta. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asianomaiset sidosryhmät, erityisesti 

työntekijät, voivat edustajiensa kautta 

ilmaista näkemyksensä 

palkitsemisjärjestelmästä ennen kuin se 

toimitetaan osakkeenomistajille 

äänestystä varten. 

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 

nimenomainen päätöksentekoprosessi, 

jossa järjestelmästä päätetään. Jos 

järjestelmää tarkistetaan, siinä on 

selitettävä kaikki merkittävät muutokset 

sekä se, miten siinä otetaan huomioon 

osakkeenomistajien äänestykset ja 

näkemykset palkitsemisjärjestelmästä ja 

-raportista vähintään kolmena 

perättäisenä vuonna. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmä julkaistaan viipymättä sen 

jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat sen 

hyväksyneet, ja että se on saatavissa yhtiön 

verkkosivustolta ainakin niin kauan kuin 

sitä sovelletaan. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

järjestelmä julkaistaan viipymättä sen 

jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat sen 

hyväksyneet, ja että se on saatavissa 

maksutta yhtiön verkkosivustolta ainakin 

niin kauan kuin sitä sovelletaan. 

Or. en 
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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 yksittäisten johtajien, myös 

vasta rekrytoitujen ja entisten johtajien, 

palkitsemisesta 9 a artiklassa tarkoitetun 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti 

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, maksettujen tai 

erääntyneiden palkkioiden kokonaismäärä 

osien mukaan jaoteltuna, kiinteän ja 

muuttuvan palkitsemisen suhteellinen 

osuus, selvitys siitä, miten palkitsemisen 

kokonaismäärä on kytköksissä tulokseen, 

ja tiedot siitä, miten taloudellisia ja muita 

kuin taloudellisia tulosperusteita on 

sovellettu; 

 a a) toimivaan johtoon kuuluville 

johtajille myönnettyjen, maksettujen tai 

erääntyneiden keskimääräisten 

palkkioiden ja työntekijöiden 

keskimääräisten palkkioiden välinen 

suhde viimeksi kuluneen tilikauden 

aikana, kun osapäivätyöntekijöiden 
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palkkiot otetaan huomioon 

kokopäivätyötä vastaavana; 

b) johtajien palkitsemisen suhteellinen 

muutos viimeisten kolmen tilikauden 

aikana, sen suhde yhtiön osakekurssin 

kehitykseen ja muiden, yhtiön johtoon 

kuulumattomien kokopäivätyöntekijöiden 

keskimääräisen palkitsemisen 

muuttumiseen; 

b) toimivaan johtoon kuuluvien johtajien 

palkitsemisen suhteellinen muutos 

viimeisten kolmen tilikauden aikana, sen 

suhde yhtiön yleisen tuloksen kehitykseen 

ja työntekijöiden keskimääräisen 

palkitsemisen muuttumiseen samalla 

ajanjaksolla; 

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 

neuvoa-antavaan äänestykseen 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. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asianomaiset sidosryhmät, erityisesti 

työntekijät, voivat edustajiensa kautta 
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ilmaista näkemyksensä 

palkitsemisraportista ennen kuin se 

toimitetaan osakkeenomistajille 

äänestystä varten. 

 3a. Tähän artiklaan ja 9 a artiklaan 

sisältyvien palkitsemista koskevien 

säännösten soveltaminen ei rajoita 

työntekijöiden kansallisten 

palkanmuodostusjärjestelmien 

soveltamista eikä soveltuvissa tapauksissa 

työntekijöiden edustusta yhtiöiden 

hallituksissa koskevien kansallisten 

säännösten soveltamista. 

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdassa 

säädettyjen tietojen vakiomuotoinen 

esitystapa. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

4. Tämän artiklan yhdenmukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi siirretään 

komissiolle valta hyväksyä 14 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdassa 

säädettyjen tietojen vakiomuotoinen 

esitystapa.  

Or. en 

 

 


