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1.7.2015 A8-0158/24 

Изменение  24 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3а 

Идентификация на акционерите 

Член 3а 

Идентификация на акционерите 

1. Държавите членки гарантират, че 

посредниците предлагат на дружествата 

възможност за идентификация на 

техните акционери. 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата имат право на 

идентификация на техните акционери, 

като се вземат предвид съществуващите 

национални системи. 

2. Държавите членки гарантират, че по 

искане на дружеството посредникът му 

съобщава своевременно имената и 

данните за връзка на акционерите, а 

когато акционерите са юридически лица 

– техния единен идентификационен код, 

ако има такъв. Когато във веригата от 

притежатели има няколко посредници, 

искането на дружеството и 

идентификационните данни и данните 

за връзка на акционерите се предават 

между посредниците своевременно. 

2. Държавите членки гарантират, че по 

искане на дружеството посредникът му 

съобщава своевременно информацията 

относно самоличността на акционера. 

Когато във веригата от притежатели има 

няколко посредници, искането на 

дружеството се предава между 

посредниците своевременно. 

Посредникът, който разполага с 

информацията относно 

самоличността на акционера, я 

предава непосредствено на 

дружеството. 

 Държавите членки могат да предвидят 

разпоредби, съгласно които централни 

депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) са 

посредниците, отговарящи за 

събирането на информацията относно 

самоличността на акционера и за 

предоставянето ѝ непосредствено на 
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дружеството.  

3. Посредникът надлежно информира 

акционерите, че по силата на настоящия 

член техните имена и данни за връзка 

могат да бъдат предадени за целите 

на идентификацията. Тази 

информация може да се използва само с 

цел улесняване упражняването на 

правата на акционера. Дружеството и 

посредникът гарантират, че физическите 

лица могат да поправят или заличат 

всички непълни или неточни данни, и не 

съхраняват информацията за акционера 

повече от 24 месеца след получаването 

ѝ. 

3. Посредникът надлежно информира 

акционерите, че по силата на настоящия 

член информацията относно 

тяхната самоличност може да бъде 

обработвана и по целесъобразност че 

тази информация действително е 

била предадена на дружеството. Тази 

информация може да се използва само с 

цел улесняване на упражняването на 

правата на акционера, на неговата 

ангажираност и на диалога между 

дружеството и акционера по въпроси, 

свързани с дружеството. На 

дружествата при всички случаи се 

разрешава да предоставят на трети 

страни преглед на акционерната 

структура на дружеството чрез 

оповестяване на различните 

категории акционери. Дружеството и 

посредникът гарантират, че физическите 

и юридическите лица могат да 

поправят или заличат всички непълни 

или неточни данни. Държавите членки 

гарантират, че дружествата и 

посредниците не съхраняват 

информацията относно 

самоличността на акционера, която 

им е предадена съгласно настоящия 

член, за период, по-дълъг от 

необходимия, и при всички случаи не 

повече от 24 месеца, след като 

дружеството и посредниците са били 

уведомени, че съответното лице вече 

не е акционер. 

4. Държавите членки гарантират, че 

посредник, който съобщава името и 

данните за връзка на акционер, не се 

счита в нарушение на ограничение за 

оповестяване на информация, наложено 

по силата на договор или на законова, 

подзаконова или административна 

разпоредба. 

4. Държавите членки гарантират, че 

посредник, който съобщава на 

дружеството информация относно 

самоличността на акционерите в 

съответствие с параграф  2, не се 

счита в нарушение на ограничение за 

оповестяване на информация, наложено 

по силата на договор или на законова, 

подзаконова или административна 

разпоредба. 

5. На Комисията се предоставят 5. За да се осигури еднакво прилагане 
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правомощия да приема актове за 

изпълнение за определяне на 

изискванията за предаването на 

информация по параграфи 2 и 3, 

включително по отношение на 

предаваната информация, формата на 

искането и предаването, както и 

сроковете, които трябва да бъдат 

спазвани. Тези актове за изпълнение се 

приемат съгласно процедурата по 

разглеждане, посочена в член 14а, 

параграф 2. 

на настоящия член, на Комисията се 

предоставят правомощия да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 14а за определяне на 

минималните изисквания за 

предаването на информация по 

параграфи 2 и 3 по отношение на 

формата на предаваната информация, 

формата на искането, включително 

защитените формати, които трябва 

да бъдат използвани, както и 

сроковете, които трябва да бъдат 

спазвани. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/25 

Изменение  25 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3е 

Политика за ангажираност 

Член 3е 

Политика за ангажираност 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи разработват 

политика за ангажираност на 

акционерите („политика за 

ангажираност“). В рамките на тази 

политика се определят начините, по 

които институционалните инвеститори 

и управителите на активи осъществяват 

всички долупосочени действия: 

1. Държавите членки, без да се засягат 

разпоредбите на член 3е, параграф 4, 

гарантират, че институционалните 

инвеститори и управителите на активи 

разработват политика за ангажираност 

на акционерите („политика за 

ангажираност“). В рамките на тази 

политика се определят начините, по 

които институционалните инвеститори 

и управителите на активи осъществяват 

долупосочените действия: 

a) включване на ангажираността на 

акционерите в тяхната инвестиционна 

стратегия; 

a) включване на ангажираността на 

акционерите в тяхната инвестиционна 

стратегия; 

б) наблюдаване на дружествата, в които 

са инвестирали, включително техните 

нефинансови резултати; 

б) наблюдаване на дружествата, в които 

са инвестирали, включително техните 

нефинансови резултати, и намаляване 

на социалните рискове и на рисковете 

за околната среда; 

в) водене на диалог с дружествата, в 

които са инвестирали; 

в) водене на диалог с дружествата, в 

които са инвестирали; 

г) упражняване на правата на глас; г) упражняване на правата на глас; 

д) ползване на услуги, предоставяни от д) ползване на услуги, предоставяни от 
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упълномощени съветници; упълномощени съветници; 

е) сътрудничество с другите акционери. е) сътрудничество с другите акционери; 

 еa) провеждане на диалог и 

сътрудничество с други 

заинтересовани лица от 

дружествата, в които е инвестирано. 

2. Държавите членки гарантират, че 

политиката за ангажираност включва 

политики за управление на реалните и 

потенциалните конфликти на интереси 

по отношение на ангажираността на 

акционерите. Такава политика се 

разработва по-специално за всички 

посочени по-долу случаи: 

2. Държавите членки, без да се засягат 

разпоредбите на член 3е, параграф 4, 

гарантират, че политиката за 

ангажираност включва политики за 

управление на реалните и 

потенциалните конфликти на интереси 

по отношение на ангажираността на 

акционерите. Такава политика се 

разработва по-специално за всички 

посочени по-долу случаи: 

a) институционалният инвеститор, 

управителят на активи или други 

свързани с тях дружества предлагат 

финансови продукти на дружеството, в 

което са инвестирали, или имат други 

търговски отношения с него; 

a) институционалният инвеститор, 

управителят на активи или други 

свързани с тях дружества предлагат 

финансови продукти на дружеството, в 

което са инвестирали, или имат други 

търговски отношения с него; 

б) директор на институционалния 

инвеститор или на управителя на активи 

е директор и на дружеството, в което е 

инвестирано; 

б) директор на институционалния 

инвеститор или на управителя на активи 

е директор и на дружеството, в което е 

инвестирано; 

в) управител на активи, който управлява 

активите на институция за 

професионално пенсионно осигуряване, 

инвестира в дружество, което прави 

вноски в тази институция; 

в) управител на активи, който управлява 

активите на институция за 

професионално пенсионно осигуряване, 

инвестира в дружество, което прави 

вноски в тази институция; 

г) институционалният инвеститор или 

управителят на активи е свързан с 

дружество, за чиито акции е направено 

предложение за придобиване. 

г) институционалният инвеститор или 

управителят на активи е свързан с 

дружество, за чиито акции е направено 

предложение за придобиване. 

3. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи всяка година 

оповестяват публично своята политика 

за ангажираност, начина на прилагането 

ѝ и резултатите от него. Информацията 

по първото изречение се представя поне 

на интернет страницата на 

дружеството. Институционалните 

3. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи всяка година 

оповестяват публично своята политика 

за ангажираност, начина на прилагането 

ѝ и резултатите от него. Информацията 

по първото изречение се представя 

безплатно поне на уебсайта на 

дружеството. Институционалните 
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инвеститори и управителите на активи 

оповестяват за всяко дружество, в което 

притежават акции, дали и как са 

гласували на общите събрания на 

дружеството и обясняват своя начин на 

гласуване. Когато управител на активи 

гласува от името на институционален 

инвеститор, институционалният 

инвеститор съобщава мястото, където 

управителят на активи е публикувал 

информацията за гласуването. 

инвеститори предоставят ежегодно на 

клиентите си тази информация. 

 Институционалните инвеститори и 

управителите на активи оповестяват 

публично за всяко дружество, в което 

притежават акции, дали и как са 

гласували на общите събрания на 

дружеството и обясняват своя начин на 

гласуване. Когато управител на активи 

гласува от името на институционален 

инвеститор, институционалният 

инвеститор съобщава мястото, където 

управителят на активи е публикувал 

информацията за гласуването. 

Информацията по настоящия 

параграф се представя безплатно 

поне на уебсайта на дружеството. 

4. Когато институционалните 

инвеститори или управителите на 

активи решат да не разработват 

политика за ангажираност или да не 

оповестяват нейното прилагане и 

резултатите от него, те дават ясно и 

обосновано обяснение за това. 

4. Когато институционалните 

инвеститори или управителите на 

активи решат да не разработват 

политика за ангажираност или да не 

оповестяват нейното прилагане и 

резултатите от него, те дават ясно и 

обосновано обяснение за това. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/26 

Изменение  26 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3ж 

Инвестиционна стратегия на 

институционалните инвеститори и 

споразумения с управителите на активи 

Член 3ж 

Инвестиционна стратегия на 

институционалните инвеститори и 

споразумения с управителите на активи 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори 

оповестяват публично как тяхната 

стратегия за дялово инвестиране 

(„инвестиционна стратегия“) е 

съгласувана с профила и срока на 

техните задължения и как тя допринася 

за средно- и дългосрочните показатели 

на техните активи. Информацията по 

първото изречение се представя поне на 

интернет страницата на дружеството, 

докато е приложима. 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори 

оповестяват публично как тяхната 

стратегия за инвестиране 

(„инвестиционна стратегия“) е 

съгласувана с профила и срока на 

техните задължения и как тя допринася 

за средно- и дългосрочните показатели 

на техните активи. Информацията по 

първото изречение се представя 

безплатно поне на уебсайта на 

дружеството, докато е приложима, и 

ежегодно се изпраща на клиентите на 

дружеството, придружена с 

информация относно политиката за 

ангажираност. 

2. Когато управител на активи 

инвестира от името на институционален 

инвеститор – или по собствена преценка 

за всеки отделен клиент, или чрез 

предприятие за колективно инвестиране 

– институционалният инвеститор всяка 

година оповестява публично основните 

2. Когато управител на активи 

инвестира от името на институционален 

инвеститор – или по собствена преценка 

за всеки отделен клиент, или чрез 

предприятие за колективно инвестиране 

– институционалният инвеститор всяка 

година оповестява публично основните 
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елементи на споразумението с 

управителя на активи по отношение на 

следните аспекти: 

елементи на споразумението с 

управителя на активи по отношение на 

следните аспекти: 

a) дали и до каква степен то стимулира 

управителя на активи да съгласува 

своята инвестиционна стратегия и 

решения с профила и срока на 

задълженията на институционалния 

инвеститор; 

a) дали и до каква степен то стимулира 

управителя на активи да съгласува 

своята инвестиционна стратегия и 

решения с профила и срока на 

задълженията на институционалния 

инвеститор; 

б) дали и до каква степен то стимулира 

управителя на активи да взема 

инвестиционни решения въз основа на 

средно- и дългосрочните резултати на 

дружеството, включително 

нефинансовите резултати, и да се 

ангажира с дружествата като средство за 

подобряване на техните резултати с цел 

осигуряване на възвръщаемост от 

инвестицията; 

б) дали и до каква степен то стимулира 

управителя на активи да взема 

инвестиционни решения въз основа на 

средно- и дългосрочните резултати на 

дружеството, включително 

нефинансовите резултати, и да се 

ангажира с дружествата като средство за 

подобряване на техните резултати с цел 

осигуряване на възвръщаемост от 

инвестицията; 

в) начина и времевия хоризонт на 

оценяване на резултатите от работата на 

управителя на активи и по-специално 

дали и как при това оценяване се 

отчитат дългосрочните абсолютни 

резултати за разлика от резултатите, 

сравнени с целеви показател или с други 

управители на активи, следващи 

подобни инвестиционни стратегии; 

в) начина и времевия хоризонт на 

оценяване на резултатите от работата на 

управителя на активи и по-специално 

дали и как при това оценяване се 

отчитат дългосрочните абсолютни 

резултати за разлика от резултатите, 

сравнени с целеви показател или с други 

управители на активи, следващи 

подобни инвестиционни стратегии; 

г) как структурата на възнаграждението 

за услугите по управление на активи 

допринася за съгласуването на 

инвестиционните решения на 

управителя на активи с профила и срока 

на задълженията на институционалния 

инвеститор; 

г) как структурата на възнаграждението 

за услугите по управление на активи 

допринася за съгласуването на 

инвестиционните решения на 

управителя на активи с профила и срока 

на задълженията на институционалния 

инвеститор; 

д) целевата обращаемост или диапазона 

на целевата обращаемост на активите в 

портфейла, използвания метод за 

изчисляването на обращаемостта и дали 

има установена процедура, когато 

управителят на активи я превиши; 

д) целевата обращаемост или диапазона 

на целевата обращаемост на активите в 

портфейла, използвания метод за 

изчисляването на обращаемостта и дали 

има установена процедура, когато 

управителят на активи я превиши; 

е) срока на споразумението с 

управителя на активи. 

е) срока на споразумението с 

управителя на активи. 

Когато споразумението с управителя на 

активи не съдържа един или няколко от 

Когато споразумението с управителя на 

активи не съдържа един или няколко от 
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елементите по букви а) – е), 

институционалният инвеститор дава 

ясно и обосновано обяснение за това. 

елементите по букви а) – е), 

институционалният инвеститор дава 

ясно и обосновано обяснение за това. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/27 

Изменение  27 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9а 

Право на глас по политиката за 

възнагражденията 

Член 9а 

Право на глас по политиката за 

възнагражденията 

1. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право да гласуват 

по политиката за възнагражденията по 

отношение на директорите. 

Дружествата плащат възнаграждение на 

своите директори само в съответствие с 

одобрена от акционерите политика за 

възнагражденията. Политиката за 

възнагражденията се представя за 

одобрение от акционерите най-малко 

веднъж на всеки три години. 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата изготвят политиката за 

възнагражденията по отношение на 

директорите и я внасят в общото 

събрание на акционерите за гласуване 

със задължителен характер. 

Дружествата плащат възнаграждение на 

своите директори само в съответствие с 

гласуваната от общото събрание на 

акционерите политика за 

възнагражденията. Всяко изменение на 

политиката за възнагражденията се 

гласува от общото събрание на 

акционерите и политиката се 

представя във всеки случай за 

одобрение от общото събрание най-

малко веднъж на всеки три години. 

При назначаване на нови членове на 

съвета дружествата могат да 

вземат решение за плащане на 

възнаграждение на отделен директор 

извън одобрената политика за 

възнагражденията, когато общото 

възнаграждение на директора е било 

Въпреки това държавите членки 

могат да предвидят, че гласуването 

от общото събрание на политиката 

за възнагражденията има 

съвещателен характер.  
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предварително одобрено от 

акционерите въз основа на 

информацията по въпросите по 

параграф 3. Възнаграждението може 

да бъде предоставено временно, 

докато бъде одобрено от 

акционерите. 

 В случаите, когато на предишен етап 

не е била прилагана политика за 

възнагражденията и акционерите 

отхвърлят проекта за политика, 

който им е бил представен, 

дружеството може, докато 

преработва проекта и за срок от не 

повече от една година преди 

приемането му, да плаща 

възнаграждения на своите директори 

в съответствие със съществуващите 

практики. 

2. Държавите членки гарантират, че 

политиката за възнагражденията е ясна, 

разбираема, съгласувана с финансово-

икономическата стратегия, целите, 

ценностите и дългосрочните интереси 

на дружеството и включва мерки за 

предотвратяване на конфликти на 

интереси. 

2. Политиката за възнагражденията е 

ясна и разбираема, съгласувана е с 

финансово-икономическата стратегия, 

целите, ценностите и дългосрочните 

интереси на дружеството и включва 

мерки за предотвратяване на конфликти 

на интереси. 

3. В политиката се разяснява как тя 

допринася за дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството. Чрез нея се определят 

ясни критерии за предоставянето на 

постоянно и променливо 

възнаграждение, включващо всички 

доходи под всякаква форма. 

3. В политиката се разяснява как тя 

допринася за дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството. Чрез нея се определят 

ясни критерии за предоставянето на 

постоянно и променливо 

възнаграждение, включващо всички 

бонуси и всички доходи под всякаква 

форма. 

В политиката се посочват 

максималните размери на общото 

възнаграждение, което може да бъде 

предоставено, и съответния 

относителен дял на различните 

елементи на постоянното и 

променливото възнаграждение. В нея се 

разяснява как заплащането и трудовите 

условия на служителите в дружеството 

са отчетени при определянето на 

В политиката се посочва подходящият 

относителен дял на различните 

елементи на постоянното и 

променливото възнаграждение. В нея се 

разяснява как заплащането и трудовите 

условия на служителите в дружеството 

са отчетени при определянето на 

политиката или възнагражденията на 

директорите. 
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политиката или възнагражденията на 

директорите, като се разяснява 

съотношението между средния 

размер на възнагражденията на 

директорите и средния размер на 

възнагражденията на служителите 

на пълно работно време, които не са 

директори, и защо това съотношение 

се смята за подходящо. В 

политиката може по изключение да 

не се посочва това съотношение при 

извънредни обстоятелства. В такъв 

случай в нея се разяснява защо 

съотношението не е посочено и какви 

мерки със същия ефект са били 

предприети. 

По отношение на променливите 

възнаграждения в политиката се 

посочват свързаните с финансовите и 

нефинансовите резултати критерии, 

които трябва да се прилагат, и се 

разяснява как те допринасят за 

дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството, както и методите, които 

трябва да се прилагат, за да се определи 

степента на изпълнение на критериите 

за резултатите; посочват се сроковете на 

отлагане, сроковете за придобиване на 

правата при възнаграждение въз основа 

на акции и запазване на акциите след 

придобиването на правата за тях и се 

представя информация за възможността, 

дружеството да поиска връщането на 

променливото възнаграждение. 

По отношение на променливите 

възнаграждения в политиката се 

посочват свързаните с финансовите и 

нефинансовите резултати критерии, 

включително, където е подходящо, 

съображения относно програмите и 

резултатите, свързани с 

корпоративната социална 

отговорност, които трябва да се 

прилагат, и се разяснява как те 

допринасят за дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството, както и методите, които 

трябва да се прилагат, за да се определи 

степента на изпълнение на критериите 

за резултатите; посочват се сроковете на 

отлагане, сроковете за придобиване на 

правата при възнаграждение въз основа 

на акции и запазване на акциите след 

придобиването на правата за тях и се 

представя информация за възможността, 

дружеството да поиска връщането на 

променливото възнаграждение. 

 Държавите членки гарантират, че 

стойността на акциите няма водеща 

роля в критериите за финансови 

резултати. 

 Държавите членки гарантират, че 

възнагражденията въз основа на 

акции не представляват най-

важната част от променливите 
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възнаграждения на директорите. 

Държавите членки могат да 

предвидят изключения от 

разпоредбите на настоящата алинея, 

при условие че политиката за 

възнагражденията включва ясно и 

обосновано разяснение как това 

изключение допринася за 

дългосрочните интереси и 

устойчивостта на дружеството. 

В политиката се посочват главните 

условия по договорите на директорите, 

в т.ч. срока на действието им, 

приложимите срокове за предизвестие 

при прекратяване и свързаните с 

прекратяването плащания. 

В политиката се посочват главните 

условия по договорите на директорите, 

в т.ч. срока на действието им, 

приложимите срокове за предизвестие и 

условията за прекратяване и 

свързаните с прекратяването плащания, 

както и характеристиките на схеми 

за допълнителни пенсии или ранно 

пенсиониране. Когато националното 

право позволява на дружествата да 

имат споразумения с директори без 

договор, в политиката в този случай 

посочва главните условия по 

споразуменията с директорите, в т.ч. 

срока на действието им, 

приложимите срокове за 

предизвестие и условията за 

прекратяване и свързаните с 

прекратяването плащания, както и 

характеристиките на схеми за 

допълнителни пенсии или ранно 

пенсиониране. 

 Политиката уточнява процедурите 

на дружеството за определяне на 

възнагражденията на директорите, 

включително ролята и 

функционирането на комитета по 

възнагражденията. 

В политиката се разяснява процесът на 

вземане на решения, въз основа на 

който тя бива определяна. При 

преработване на политиката в нея се 

включва разяснение за всички 

съществени промени и за начина, по 

който се отчитат становищата на 

акционерите за политиката и доклада за 

възнагражденията през предходни 

В политиката се разяснява 

специфичният процес на вземане на 

решения, въз основа на който тя бива 

определяна. При преработване на 

политиката в нея се включва разяснение 

за всички съществени промени и за 

начина, по който се отчитат 

гласуванията и становищата на 

акционерите за политиката и доклада за 
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години. възнагражденията най-малко през 

предходните три последователни 

години.  

4. Държавите членки гарантират, че 

след одобряването ѝ от акционерите 

политиката за възнагражденията се 

оповестява незабавно пред 

обществеността и е представена на 

интернет страницата на дружеството, 

докато е в сила. 

4. Държавите членки гарантират, че 

след одобряването ѝ от акционерите 

политиката за възнагражденията се 

оповестява незабавно пред 

обществеността и е представена 

безплатно на уебсайта на дружеството, 

докато е в сила. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/28 

Изменение  28 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9б 

Информация, която трябва да бъде 

представена в доклада за 

възнагражденията, и право на глас по 

доклада за възнагражденията 

Член 9б 

Информация, която трябва да бъде 

представена в доклада за 

възнагражденията, и право на глас по 

доклада за възнагражденията 

1. Държавите членки гарантират, че 

всяко дружество изготвя ясен и 

разбираем доклад за възнагражденията, 

в който се прави пълен преглед на 

възнагражденията, в т.ч. всички доходи 

под всякаква форма, предоставени на 

отделните директори през последната 

финансова година, вкл. на 

новоназначените и бившите директори. 

Докладът съдържа, в съответните 

случаи, всички долупосочени сведения: 

1. Държавите членки гарантират, че 

всяко дружество изготвя ясен и 

разбираем доклад за възнагражденията, 

в който се прави пълен преглед на 

възнагражденията, включително всички 

доходи под всякаква форма, 

предоставени в съответствие с 

предвидената в член 9а политика за 

възнагражденията на отделните 

директори през последната финансова 

година, включително на 

новоназначените и бившите директори. 

Докладът съдържа, в съответните 

случаи, всички долупосочени сведения: 

a) общия размер на предоставеното или 

платеното възнаграждение, разпределен 

по елементи, относителния дял на 

постоянното и променливото 

възнаграждение, разяснение за начина, 

по който общият размер на 

възнаграждението е обвързан с 

дългосрочните резултати, и информация 

a) общия размер на предоставеното, 

платеното или дължимото 

възнаграждение, разпределен по 

елементи, относителния дял на 

постоянното и променливото 

възнаграждение, разяснение за начина, 

по който общият размер на 

възнаграждението е обвързан с 
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за начина на прилагане на критериите за 

резултатите; 

дългосрочните резултати, и информация 

за начина на прилагане на критериите за 

финансовите и нефинансовите 

резултати; 

б) относителното изменение на 

възнаграждението на директорите през 

последните три финансови години, 

връзката му с изменението на 

стойността на дружеството и с 

изменението на средния размер на 

възнагражденията на служителите на 

пълен работен ден в дружеството, 

които не са директори; 

б) относителното изменение на 

възнаграждението на изпълнителните 

директори през последните три 

финансови години, връзката му с 

изменението на общите резултати на 

дружеството и с изменението на 

средния размер на възнагражденията на 

служителите за същия период; 

в) възнаграждението, получено от 

директорите на дружеството от 

предприятия от същата група; 

в) възнаграждението, получено от или 

дължимо на директорите на 

дружеството от предприятия от същата 

група; 

г) броя на предоставените или 

предложените акции или опции върху 

акции, както и основните условия за 

упражняването на правата, в т.ч. цената 

и датата на упражняване и евентуалните 

промени в тях;  

г) броя на предоставените или 

предложените акции или опции върху 

акции, както и основните условия за 

упражняването на правата, в т.ч. цената 

и датата на упражняване и евентуалните 

промени в тях; 

д) информация за използването на 

възможността да се изиска връщане на 

променливото възнаграждение; 

д) информация за използването на 

възможността да се изиска връщане на 

променливото възнаграждение; 

е) информация за начина на определяне 

на възнаграждението на директорите, в 

т.ч. за ролята на комитета по 

възнагражденията. 

е) информация за начина на определяне 

на възнаграждението на директорите, в 

т.ч. за ролята на комитета по 

възнагражденията. 

2. Държавите членки гарантират, че при 

обработването на личните данни на 

директорите правото на 

неприкосновеност на личния живот на 

физическите лица е защитено в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО. 

2. Държавите членки гарантират, че при 

обработването на личните данни на 

директорите правото на 

неприкосновеност на личния живот на 

физическите лица е защитено в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО. 

3. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право да гласуват по 

доклада за възнагражденията за 

предходната финансова година по време 

на годишното общо събрание. Когато 

акционерите гласуват срещу доклада за 

възнагражденията, дружеството 

разяснява в следващия доклад за 

възнагражденията дали и как е взето под 

3. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право на гласувания 

със съвещателен характер по доклада 

за възнагражденията за предходната 

финансова година по време на 

годишното общо събрание. Когато 

акционерите гласуват срещу доклада за 

възнагражденията, дружеството влиза в 

диалог с акционерите, когато това е 
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внимание гласуването на акционерите. необходимо, за да установи 

причините за отхвърлянето. 

Дружеството разяснява в следващия 

доклад за възнагражденията как е взето 

под внимание гласуването на 

акционерите. 

 3а. Разпоредбите относно 

възнагражденията в настоящия член 

и в член 9а не засягат националните 

системи за определяне на трудовото 

възнаграждение на служителите и 

когато е приложимо, националните 

разпоредби относно 

представителството на 

служителите в управителните 

съвети. 

4. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема актове за 

изпълнение за определяне на 

стандартната форма за представяне на 

информацията по параграф 1 от 

настоящия член. Тези актове за 

изпълнение се приемат съгласно 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 14а, параграф 2. 

4. За да гарантира еднакво прилагане 

на настоящия член, на Комисията се 

предоставят правомощия да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 14а за определяне на стандартната 

форма за представяне на информацията 

по параграф 1 от настоящия член. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/29 

Изменение  29 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) За допълнително улесняване на 

упражняването на правата на 

акционерите и ангажираността между 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса, и акционерите, тези 

дружества следва да имат възможност 

да идентифицират своите акционери и 

да комуникират пряко с тях. 

Следователно с настоящата директива 

следва да се осигури уредба, която да 

гарантира възможността за 

идентифициране на акционерите. 

(4) За допълнително улесняване 

упражняването на правата на 

акционерите и ангажираността между 

дружествата, регистрирани на 

фондовата борса, и акционерите, тези 

дружества следва да имат правото да 

идентифицират своите акционери и да 

комуникират пряко с тях. Следователно, 

за да бъдат подобрени прозрачността 

и диалогът, с настоящата директива 

следва да се осигури уредба, която да 

гарантира възможността за 

идентифициране на акционерите. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/30 

Изменение  30 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се гарантира, че акционерите 

могат действително да влияят върху 

политиката за възнагражденията, те 

следва да получат право да я одобряват 

въз основа на ясен, разбираем и пълен 

преглед на политиката за 

възнагражденията на дружеството, 

която следва да бъде съгласувана с 

финансово-икономическата стратегия, 

целите, ценностите и дългосрочните 

интереси на дружеството и да включва 

мерки за предотвратяване на конфликти 

на интереси. Дружествата следва да 

плащат възнаграждения на своите 

директори само в съответствие с 

одобрена от акционерите политика за 

възнагражденията. Гласуваната 

политика за възнагражденията следва 

незабавно да бъде публично оповестена. 

(16) За да се гарантира, че акционерите 

могат действително да влияят върху 

политиката за възнагражденията, те 

следва да получат право да я гласуват 

въз основа на ясен, разбираем и пълен 

преглед на политиката за 

възнагражденията на дружеството, 

която следва да бъде съгласувана с 

финансово-икономическата стратегия, 

целите, ценностите и дългосрочните 

интереси на дружеството и да включва 

мерки за предотвратяване на конфликти 

на интереси. Дружествата следва да 

плащат възнаграждения на своите 

директори само в съответствие с 

гласувана от акционерите политика за 

възнагражденията. Гласуваната 

политика за възнагражденията следва 

незабавно да бъде публично оповестена. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/31 

Изменение  31 

Серджо Гаетано Коферати 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се гарантира, че прилагането 

на политиката за възнагражденията 

съответства на одобрената политика, 

акционерите следва да получат право да 

гласуват по доклада на дружеството за 

възнагражденията. За да се осигури 

отчетността на директорите, докладът за 

възнагражденията следва да бъде ясен и 

разбираем и да съдържа пълен преглед 

на възнагражденията на отделните 

директори през последната финансова 

година. Когато акционерите гласуват 

срещу доклада за възнагражденията, 

дружеството следва да обясни в 

следващия доклад за възнагражденията 

как е взето предвид гласуването на 

акционерите. 

(17) За да се гарантира, че прилагането 

на политиката за възнагражденията 

съответства на политиката, акционерите 

следва да получат право на 

съвещателен глас по доклада на 

дружеството за възнагражденията. За да 

се осигури отчетността на директорите, 

докладът за възнагражденията следва да 

бъде ясен и разбираем и да съдържа 

пълен преглед на възнагражденията на 

отделните директори през последната 

финансова година. Когато акционерите 

гласуват против доклада за 

възнагражденията, дружеството следва 

при необходимост да предприеме 

диалог с акционерите, за да установи 

причините за отхвърлянето. 

Дружеството следва да обясни в 

следващия доклад за възнагражденията 

как е взето предвид гласуването на 

акционерите. 

Or. en 

 

 


