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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 
așteptarea obținerii aprobării acționarilor.

Statele membre pot să prevadă ca votul 
adunării generale pe politica de 
remunerare să fie consultativ. 
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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.
În situația în care există deja o politică de 
remunerare, iar acționarii resping un 
proiect de politică ce le-a fost transmis în 
conformitate cu primul paragraf, 
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 politica 
existentă.

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 

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

În cazul remunerației variabile, politica 
indică criteriile privind performanța 
financiară și nefinanciară inclusiv, dacă 
este cazul, considerații 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 condiția 
ca politica în materie de remunerare să 
includă o explicație clară și motivată cu 
privire la modul în care astfel de exceptări 
servesc intereselor pe termen lung și 
sustenabilității 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 
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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 
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.
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