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1.7.2015 A8-0158/24 

Amendamentul 24 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 3 a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3a 

Identificarea acționarilor 

Articolul 3a 

Identificarea acționarilor 

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, 
ținând seama de sistemele naționale 
existente. 

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 
societății, 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. 
Intermediarul care deține informațiile cu 
privire la identitatea acționarului le 
transmite direct societății. 

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

3. Intermediarul va informa în mod 
corespunzător acționarii că numele și 

3. Intermediarul va informa în mod 
corespunzător acționarii că informațiile 
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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. 

referitoare la identitatea lor pot fi 
prelucrate în conformitate cu prezentul 
articol și, dacă este cazul, că aceste 
informații au fost transmise efectiv 
societății. Aceste informații pot fi utilizate 
numai pentru a facilita exercitarea 
drepturilor acționarului, implicarea și 
dialogul dintre societate și acționar cu 
privire la chestiuni referitoare la 
societate. Societăților li se permite în orice 
situație să ofere părților terțe o imagine de 
ansamblu privind structura 
acționariatului societății prin dezvăluirea 
diferitelor categorii de acționari. 
Societatea și intermediarul se asigură că 
persoanele fizice și juridice 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 
nicio eventualitate, pentru o perioadă mai 
lungă de 24 luni de la data la care 
societatea sau intermediarii află că 
persoana în cauză a încetat să mai fie 
acționar. 

4. Statele membre se asigură că atunci când 
un intermediar raportează numele și datele 
de contact ale unui acționar nu se 
consideră că acesta încalcă restricții cu 
privire la divulgarea informațiilor impuse 
prin contract sau prin orice alt act cu putere 
de lege sau act administrativ. 

4. Statele membre se asigură că atunci când 
un intermediar raportează societății 
informații referitoare la acționarii vizați 
la alineatul (2) nu se consideră că acesta 
încalcă restricții cu privire la divulgarea 
informațiilor impuse prin contract sau prin 
orice alt act cu putere de lege sau act 
administrativ. 

5. Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare pentru a 
specifica cerințele de transmitere a 
informațiilor stipulate la alineatele (2) și 
(3), inclusiv în ceea ce privește 
informațiile care urmează să fie transmise, 
formatul solicitării și transmiterea 
informațiilor, precum și termenele care 
trebuie să fie respectate. Actele de punere 
în aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 

5. Pentru a asigura aplicarea uniformă a 
prezentului articol, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 14a, pentru a 
specifica cerințele minime de transmitere a 
informațiilor stipulate la alineatele (2) și 
(3) în ceea ce privește formatul 
informațiilor care urmează să fie 
transmise, formatul solicitării, inclusiv 
formatele securizate care trebuie utilizate, 
precum și termenele care trebuie să fie 
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menționată la articolul 14a alineatul (2). respectate. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/25 

Amendamentul 25 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 3 f 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3f 

Politica de implicare 

Articolul 3f 

Politica de implicare 

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. Fără a aduce atingere articolului 3f 
alineatul (4), 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: 

(a) să integreze implicarea acționarului în 
strategiile lor de investiție; 

(a) să integreze implicarea acționarului în 
strategiile lor de investiție; 

(b) să monitorizeze societățile în care s-a 
investit, inclusiv în ceea ce privește 
performanțele nefinanciare ale acestora; 

(b) să monitorizeze societățile în care s-a 
investit, inclusiv în ceea ce privește 
performanțele nefinanciare și diminuarea 
riscurilor sociale și de mediu 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) să exercite drepturi de vot; 

(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; 

 (fa) să poarte un dialog și să coopereze cu 
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alte părți interesate ale societăților în care 
s-a investit. 

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. Fără a aduce atingere articolului 3f 
alineatul (4), 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: 

(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; 

(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; 

(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; 

(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. 

(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 
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, 

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 
face referire în prima teză sunt disponibile, 
gratuit, cel puțin pe site-ul de internet al 
societății. Investitorii investiŃionali le 
furnizează anual clienŃilor lor aceste 
informaŃii. 
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investitorul instituțional menționează 
locul în care administratorul de active a 
publicat informațiile despre acel vot. 

 Pentru fiecare societate în cadrul căreia 
dețin acțiuni, investitorii instituționali și 
administratorii de active fac cunoscut 
dacă și cum și-au exprimat voturile în 
adunările generale ale societăților 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. 
Informațiile la care se face referire în 
prezentul paragraf sunt disponibile, 
gratuit, cel puțin pe site-ul de internet al 
societății. 

4. Atunci când investitorii instituționali sau 
administratorii de active hotărăsc să nu 
elaboreze o politică de implicare sau 
hotărăsc să nu divulge modul în care au 
aplicat-o și rezultatele acesteia, aceștia vor 
transmite o justificare clară și rezonabilă a 
acestei decizii. 

4. Atunci când investitorii instituționali sau 
administratorii de active hotărăsc să nu 
elaboreze o politică de implicare sau 
hotărăsc să nu divulge modul în care au 
aplicat-o și rezultatele acesteia, aceștia vor 
transmite o justificare clară și rezonabilă a 
acestei decizii. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/26 

Amendamentul 26 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 3 g 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3g 

Strategia de investiții a investitorilor 
instituționali și acordurile cu 
administratorii de active 

Articolul 3g 

Strategia de investiții a investitorilor 
instituționali și acordurile cu 
administratorii de active 

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 („strategia de 
investiții”) 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 teză sunt 
disponibile, gratuit, cel puțin pe site-ul de 
internet al societății, atât timp cât sunt 
aplicabile, și se transmit anual clienților 
societății împreună cu informațiile 
privind politica lor de implicare. 

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 publică 
anual elementele principale ale acordului 
cu administratorul de active cu privire la 
următoarele aspecte: 

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

administratorul de active să alinieze 
strategia de investiții și deciziile cu profilul 
și durata datoriile sale; 

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

(b) dacă și în ce măsură acesta stimulează 
administratorul de active să ia decizii de 
investiții bazate pe 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; 

(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; 

(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; 

(d) modul în care structura avută în vedere 
pentru contravaloarea serviciilor de 
administrare a activelor contribuie la 
alinierea deciziilor de investiție ale 
administratorului de active cu profilul și 
durata datoriilor investitorului instituțional; 

(e) rotația sau plaja de rotații ale 
portofoliului vizate, metoda utilizată pentru 
calculul rotației și dacă este stabilită o 
procedură pentru cazul în care 
administratorul de active depășește această 
valoare; 

(e) 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; 

(f) durata acordului cu administratorul de 
active. 

(f) durata acordului cu administratorul de 
active. 

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

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

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/27 

Amendamentul 27 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 9 a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9a 

Dreptul de vot privind politica de 
remunerare 

Articolul 9a 
Dreptul de vot privind politica de 

remunerare 

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 votului obligatoriu în cadrul 
adunării generale a acționarilor. 
Societățile plătesc o remunerație 
administratorilor lor numai în conformitate 
cu o politică de remunerare care a fost 
votată în cadrul adunării generale a 
acționarilor. Orice modificare a politicii 
este votată la adunarea generală a 
acționarilor și, în orice caz, politica este 
transmisă spre aprobare adunării generale 
a acționarilor cel puțin o dată la trei ani. 

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 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 

Statele membre pot să prevadă ca votul 
adunării generale pe politica de 
remunerare să fie consultativ.  
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așteptarea obținerii aprobării acționarilor. 

 În situația în care anterior nu a fost pusă 
în aplicare o politică de remunerare, iar 
acționarii resping proiectul de politică ce 
le-a fost transmis, societatea are 
posibilitatea ca, în timpul revizuirii 
proiectului, fără însă a depăși o perioadă 
de un an înaintea adoptării proiectului, să 
își remunereze administratorii în 
conformitate cu practicile curente. 

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, 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 explică modul în care contribuie 
la interesele pe termen lung și la 
sustenabilitatea societății. Ea stabilește 
criterii clare privind acordarea de 
remunerații fixe și variabile, inclusiv 
privind toate primele și 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 proporția adecvată a 
diferitelor 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 

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

financiară și nefinanciară inclusiv, dacă 
este cazul, consideraŃii referitoare la 
programele și rezultatele privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, care trebuie utilizate și 
explică modul în care acestea contribuie la 
interesele și sustenabilitatea pe termen lung 
ale societății, precum și metodele care 
trebuie aplicate pentru a stabili în ce 
măsură au fost îndeplinite criteriile de 
performanță; ea 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. 

 Statele membre se asigură că valoarea 
acțiunilor nu joacă un rol precumpănitor 
în criteriile de performanță financiară. 

 Statele membre se asigură că remunerația 
bazată pe acțiuni nu reprezintă cea mai 
importantă parte din remunerația 
variabilă a administratorilor. Statele 
membre pot să prevadă exceptări de la 
prevederile acestui paragraf, cu condiŃia 
ca politica în materie de remunerare să 
includă o explicaŃie clară și motivată cu 
privire la modul în care astfel de exceptări 
servesc intereselor pe termen lung și 
sustenabilităŃii întreprinderilor. 

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, condițiile rezilierii și plățile 
aferente rezilierii contractelor, precum și 
caracteristicile pensiei suplimentare sau 
ale regimului de pensionare anticipată. În 
cazul în care legislația națională permite 
ca societățile să întrețină relații cu 
administratori în lipsa unui contract, 
politica indică în acest caz principalele 
condiții ale relațiilor cu administratorii, 
inclusiv durata acestora și perioadele de 
notificare aplicabile, condițiile rezilierii și 
plățile aferente rezilierii, precum și 
caracteristicile pensiei suplimentare sau 
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ale regimului de pensionare anticipată. 

 Politica specifică procedurile aplicate de 
societate pentru determinarea 
remunerației administratorilor, inclusiv 
rolul și funcționarea comitetului de 
remunerare. 

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 specific 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 voturile și de punctele de 
vedere ale acționarilor cu privire la politica 
de remunerare și la raportul referitor la 
remunerare din cel puțin trei exerciții 
financiare consecutive anterioare.  

4. Statele membre se asigură că, după 
aprobarea de către acționarii, politica este 
făcută publică fără întârziere și este 
disponibilă pe site-ul de internet al 
societății cel puțin atât timp cât este 
aplicabilă. 

4. Statele membre se asigură că, după 
aprobarea acționarilor, politica este făcută 
publică fără întârziere și este disponibilă, 
gratuit, pe site-ul de internet al societății 
cel puțin atât timp cât este aplicabilă. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/28 

Amendamentul 28 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 2007/36/CE 
Articolul 9 b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9b 

Informații care trebuie să fie furnizate în 
raportul privind remunerarea și dreptul de 
vot în ceea ce privește raportul privind 

remunerare 

Articolul 9b 

Informații care trebuie să fie furnizate în 
raportul privind remunerarea și dreptul de 
vot în ceea ce privește raportul privind 

remunerare 

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 privind remunerarea, 
clar și ușor de înțeles, care să ofere o 
imagine de ansamblu cuprinzătoare a 
remunerațiilor, inclusiv a tuturor 
beneficiilor, indiferent de formă, acordate, 
în conformitate cu politica de remunerare 
menționată la articolul 9a, 
administratorilor individuali, 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, plătită sau 
datorată, 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 financiară și de 
altă natură; 

(b) modificarea relativă a remunerației (b) modificarea relativă a remunerației 
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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 care nu sunt 
administratori; 

administratorilor executivi în cursul 
ultimelor trei exerciții financiare, legătura 
cu performanța generală a societății și 
variația remunerației medii a angajaților 
din aceeași perioadă; 

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

(c) orice remunerație primită sau datorată 
administratorilor societății de către 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 organizarea unui 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. 

 3a. Dispozițiile privind remunerarea de la 
prezentul articol și de la articolul 9a nu 
aduc atingere sistemelor naționale de 
formare a salariilor angajaților și, după 
caz, dispozițiilor naționale privind 
reprezentarea angajaților în cadrul 
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consiliilor de administrație. 

4. Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare pentru a 
specifica prezentarea standard a 
informațiilor prevăzute la alineatul (1) din 
prezentul articol. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14a alineatul (2). 

4. Pentru a asigura aplicarea uniformă a 
prezentului articol, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 14a, pentru a 
specifica prezentarea standard a 
informațiilor prevăzute la alineatul (1) din 
prezentul articol. 

Or. en 



 

AM\1067548RO.doc  PE555.221v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
1.7.2015 A8-0158/29 

Amendamentul 29 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 

Considerentul 4 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Pentru a facilita și mai mult exercitarea 
drepturilor acționarilor și interacțiunea 
dintre societățile comerciale cotate la bursă 
și acționari, societățile comerciale cotate la 
bursă ar trebui să aibă posibilitatea de a 
afla identitatea acționarilor și de a 
comunica direct cu aceștia. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
cadru care să asigure că acționarii pot fi 
identificați. 

(4) Pentru a facilita și mai mult exercitarea 
drepturilor acționarilor și interacțiunea 
dintre societățile cotate la bursă și 
acționari, societățile cotate la bursă ar 
trebui să aibă dreptul de a afla identitatea 
acționarilor și de a comunica direct cu 
aceștia. Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
transparența și dialogul, prezenta directivă 
ar trebui să prevadă un cadru care să 
asigure că acționarii pot fi identificați. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/30 

Amendamentul 30 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 

Considerentul 16 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a garanta că acționarii se pot 
exprima în mod efectiv cu privire la 
politica de remunerare, acestora ar trebui să 
li se acorde dreptul de a aproba politica de 
remunerare, pe baza unei prezentări 
generale clare, complete și inteligibile a 
politicii de remunerare a societății 
comerciale, care ar trebui să fie în 
concordanță cu strategia de afaceri, 
obiectivele, valorile și interesele pe termen 
lung ale societății și ar trebui să cuprindă 
măsuri de evitare a conflictelor de interese. 
Societățile ar trebui să plătească o 
remunerație administratorilor numai în 
conformitate cu o politică de remunerare 
care a fost aprobată de acționari. Politica 
de remunerare aprobată ar trebui să fie 
publicată fără întârziere. 

(16) Pentru a garanta că acționarii se pot 
exprima în mod efectiv cu privire la 
politica de remunerare, acestora ar trebui să 
li se acorde dreptul de a vota politica de 
remunerare, pe baza unei prezentări 
generale clare, complete și inteligibile a 
politicii de remunerare a societății 
comerciale, care ar trebui să fie în 
concordanță cu strategia de afaceri, 
obiectivele, valorile și interesele pe termen 
lung ale societății și ar trebui să cuprindă 
măsuri de evitare a conflictelor de interese. 
Societățile ar trebui să plătească o 
remunerație administratorilor numai în 
conformitate cu o politică de remunerare 
care a fost votată de acționari. Politica de 
remunerare votată ar trebui să fie publicată 
fără întârziere. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/31 

Amendamentul 31 

Sergio Gaetano Cofferati 

în numele Grupului S&D 
 
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 

Considerentul 17 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a garanta că politica de 
remunerare efectivă este conformă cu 
politica aprobată, acționarilor ar trebui să 
li se acorde dreptul de vot în cadrul 
raportului de remunerare al societății. 
Pentru a asigura răspunderea 
administratorilor, raportul privind 
remunerarea ar trebui să fie clar și ușor de 
înțeles și să includă o prezentare 
cuprinzătoare a remunerației acordate 
fiecărui administrator în cursul ultimului 
exercițiu financiar. Atunci când acționarii 
votează împotriva raportului de 
remunerare, societatea comercială ar trebui 
să explice în următorul raport de 
remunerare modul în care votul acționarilor 
a fost luat în considerare. 

(17) Pentru a garanta că aplicarea politicii 
de remunerare este conformă cu politica, 
acționarilor ar trebui să li se acorde dreptul 
de a organiza un vot consultativ cu privire 
la raportul societății privind remunerarea. 
Pentru a asigura răspunderea 
administratorilor, raportul privind 
remunerarea ar trebui să fie clar și ușor de 
înțeles și să includă o prezentare 
cuprinzătoare a remunerației acordate 
fiecărui administrator în cursul ultimului 
exercițiu financiar. Atunci când acționarii 
votează împotriva raportului de 
remunerare, societatea, dacă este necesar, 
ar trebui să intre în dialog cu acționarii 
pentru a identifica motivele respingerii. 
Societatea ar trebui să explice în 
următorul raport de remunerare modul în 
care votul acționarilor a fost luat în 
considerare. 

Or. en 

 
 


