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Изменение 1
Karima Delli

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че Европейският 
съюз и светът преминават през най-
тежката криза през последните 60 
години, реалната икономика трябва да 
се справи с най-лошата рецесия за този 
период и се очаква влошаване на 
условията на труд въпреки 
относителното икономическо 
възстановяване,

A. като има предвид, че Европейският
съюз и светът преминават през най-
тежката икономическа криза през 
последните 60 години, реалната 
икономика трябва да се справи с най-
лошата рецесия за този период и се 
очаква влошаване на условията на труд 
въпреки относителното икономическо 
възстановяване,

Or. fr

Изменение 2
Csaba Sógor

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че Европейският 
съюз и светът преминават през най-
тежката криза през последните 60 
години, реалната икономика трябва да 
се справи с най-лошата рецесия за този 
период и се очаква влошаване на 
условията на труд въпреки 
относителното икономическо 
възстановяване,

А. като има предвид, че Европейският 
съюз и светът преминават през най-
тежката икономическа криза през 
последните 60 години, реалната 
икономика трябва да се справи с най-
лошата рецесия за този период и се 
очаква влошаване на условията на труд 
въпреки относителното икономическо 
възстановяване,

Or. hu
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Изменение 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани 
единствено на рентабилността на 
акциите, които доведоха до поемането 
на неморални рискове с парите на 
служителите, спестителите и 
инвеститорите;

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, които 
доведоха до поемането на неморални 
рискове с парите на служителите, 
спестителите и инвеститорите;

Or. de

Изменение 4
Evelyn Regner

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани
единствено на рентабилността на 
акциите, които доведоха до поемането 
на неморални рискове с парите на 
служителите, спестителите и 
инвеститорите;

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани 
предимно на гарантирането на 
краткосрочна рентабилност на 
акциите и увеличения на цените на 
акциите в полза на акционерите, 
които доведоха до създаването на все 
по-рискови бизнес модели в ущърб на 
служителите, спестителите и 
инвеститорите;

Or. de
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Изменение 5
Pervenche Berès

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани 
единствено на рентабилността на 
акциите, които доведоха до поемането 
на неморални рискове с парите на 
служителите, спестителите и 
инвеститорите;

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани 
единствено на краткосрочната 
рентабилност на акциите, които 
доведоха до поемането на неморални 
рискове с парите на служителите, 
спестителите и инвеститорите, които 
бяха отклонени от предназначението 
си за дългосрочни инвестиции;

Or. fr

Изменение 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани 
единствено на рентабилността на 
акциите, които доведоха до поемането 
на неморални рискове с парите на 
служителите, спестителите и 
инвеститорите;

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от реалната икономика, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани 
единствено на рентабилността на 
акциите, които доведоха до поемането 
на неморални рискове с парите на 
служителите, спестителите и 
инвеститорите;

Or. en
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Изменение 7
Karima Delli

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическия растеж, 
както и с оглед на несъразмерно 
високите възнаграждения, основани 
единствено на рентабилността на 
акциите, които доведоха до поемането 
на неморални рискове с парите на 
служителите, спестителите и 
инвеститорите;

Б. като има предвид, че реализираните 
във финансовия сектор печалби бяха 
откъснати от икономическата 
дейност, както и с оглед на 
несъразмерно високите възнаграждения, 
основани единствено на рентабилността 
на акциите, които доведоха до 
поемането на неморални рискове с 
парите на работниците, служителите и
спестителите;

Or. fr

Изменение 8
Birgit Sippel

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че въпреки 
голямата си отговорност за настоящата 
криза, системата за бонуси продължава 
да съществува и лобистите във 
финансовия сектор отказват всяко 
финансово законодателство,

Г. като има предвид, че въпреки 
голямата си отговорност за настоящата 
криза, системата за бонуси продължава 
да съществува,

Or. en

Изменение 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Съображение Г
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Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че въпреки 
голямата си отговорност за 
настоящата криза, системата за 
бонуси продължава да съществува и 
лобистите във финансовия сектор 
отказват всяко финансово 
законодателство,

Г. като има предвид, че системата за 
бонуси, която също допринесе за 
настоящата криза, продължава да 
съществува и лобистите във финансовия 
сектор отказват всяко финансово 
законодателство,

Or. en

Изменение 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид необходимостта 
да се дадат нови права на 
работниците и служителите в
управлението на предприятията им, за 
да се осигури възможност за истински 
диалог с ръководителите на 
предприятията и ясно определяне на 
възнагражденията и корпоративните 
цели,

Д. като има предвид, че
съществуващото законодателство в 
областта на информирането и 
консултирането на работниците и 
служителите относно управлението 
на предприятията им следва да бъде 
правилно прилагано, за да се осигури 
възможност за истински диалог с 
ръководителите на предприятията и 
ясно определяне на възнагражденията и 
корпоративните цели,

Or. en

Изменение 11
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че светът се нуждае от 1. подчертава, че светът се нуждае от 
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нов социален и екологичен бизнес 
модел, който се фокусира в дългосрочен 
план и зачита обществения интерес и 
интереса на работниците и служителите;
счита, че финансовият сектор трябва да 
отговаря на нуждите на реалната 
икономика и трябва да покаже по-
голяма социална отговорност, по-
конкретно чрез използването на 
благоприятни за заетостта и обучението 
ресурси;

нов социален и екологичен бизнес 
модел, който се фокусира в дългосрочен 
план и зачита обществения интерес и 
интереса на работниците и служителите;
счита, че финансовият сектор трябва да 
отговаря на нуждите на реалната 
икономика и трябва да демонстрира
социална отговорност, по-конкретно 
чрез използването на благоприятни за 
заетостта и обучението ресурси;
припомня неотложната 
необходимост от борба срещу 
данъчните убежища; настоява на 
предприятията, които упражняват 
дейност или поддържат дъщерни 
дружества в несътрудничещи 
юрисдикции, да се налагат тежки 
санкции, по-конкретно чрез 
въвеждането на забрана да получават 
помощи от държава-членка или 
Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 12
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че светът се нуждае от 
нов социален и екологичен бизнес
модел, който се фокусира в дългосрочен 
план и зачита обществения интерес и 
интереса на работниците и служителите; 
счита, че финансовият сектор трябва да 
отговаря на нуждите на реалната 
икономика и трябва да покаже по-
голяма социална отговорност, по-
конкретно чрез използването на 
благоприятни за заетостта и обучението 
ресурси;

1. подчертава, че Европейският съюз и 
светът се нуждаят от нов 
производствен, социален и екологичен 
модел, който се фокусира в дългосрочен 
план и зачита обществения интерес и 
интереса на работниците и служителите, 
както и от нова финансова 
архитектура, основаваща се на 
система от пруденциални и етични 
правила и зависима от национални и 
европейските надзорни органи, 
разполагащи с обвързващи 
правомощия; счита, че финансовият 
сектор трябва да отговаря на нуждите на 
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реалната икономика, да допринася за 
устойчив растеж и  да покаже по-
голяма социална отговорност, по-
конкретно чрез използването на 
благоприятни за заетостта и обучението 
ресурси; 

Or. it

Изменение 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че светът се нуждае от 
нов социален и екологичен бизнес 
модел, който се фокусира в дългосрочен 
план и зачита обществения интерес и 
интереса на работниците и служителите; 
счита, че финансовият сектор трябва да 
отговаря на нуждите на реалната 
икономика и трябва да покаже по-
голяма социална отговорност, по-
конкретно чрез използването на 
благоприятни за заетостта и обучението 
ресурси;

1. подчертава, че светът се нуждае от 
нов бизнес модел, който се основава на 
системи за пруденциален надзор. В 
дългосрочен план е необходимо 
отделяне на най-голямо внимание на 
социалните и екологични нужди като 
се зачита обществения интерес и 
интереса на работниците и служителите
и на работодателите; счита, че 
финансовият сектор трябва да отговаря 
на нуждите на реалната икономика и 
трябва да покаже по-голяма социална 
отговорност, по-конкретно чрез 
използването на благоприятни за 
заетостта и обучението ресурси;

Or. en

Изменение 14
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подкрепя принципите, въведени от 2. подкрепя принципите, въведени от 
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Комисията в нейните препоръки от 30 
април 2009 г., на първо място във връзка 
със структурата на заплащането и 
управлението на възнаграждението на 
администраторите и ръководните кадри 
на котираните предприятия и на второ 
място във връзка със структурата на 
възнаграждението (управлението), 
прозрачността на политиката за 
възнагражденията и разумния контрол 
(надзор) във финансовия сектор;

Комисията в нейните препоръки от 30 
април 2009 г., но отбелязва, че тези 
препоръки, особено свързаните с 
чувствителната тема на 
възнагражденията на ръководните 
кадри, се изпълняват незадоволително 
от държавите-членки; призовава
принципите, въведени от Комисията 
в нейните препоръки от 30 април 2009 
г., на първо място във връзка със 
структурата на заплащането и 
управлението на възнаграждението на 
администраторите и ръководните кадри 
на котираните предприятия и на второ 
място във връзка със структурата на 
възнаграждението (управлението), 
прозрачността на политиката за 
възнагражденията и разумния контрол 
(надзор) във финансовия сектор да 
станат обвързващи посредством 
регламент на ЕС;

Or. de

Изменение 15
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подкрепя принципите, въведени от 
Комисията в нейните препоръки от 30 
април 2009 г., на първо място във връзка 
със структурата на заплащането и 
управлението на възнаграждението на 
администраторите и ръководните кадри 
на котираните предприятия и на второ 
място във връзка със структурата на 
възнаграждението (управлението), 
прозрачността на политиката за 
възнагражденията и разумния контрол 
(надзор) във финансовия сектор;

2. подкрепя принципите, въведени от 
Комисията в нейните препоръки от 30 
април 2009 г., на първо място във връзка 
със структурата на заплащането и 
управлението на възнаграждението на 
администраторите и ръководните кадри 
на регистрираните предприятия и на 
второ място във връзка със структурата 
на възнаграждението (управлението), 
прозрачността на политиката за 
възнагражденията и пруденциалния 
контрол (надзор) във финансовия 
сектор, и изисква тези препоръки 
надлежно да се включат в процеса на 
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преразглеждане на Директива 
2006/49/CО;

Or. it

Изменение 16
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че посочените мерки в 
областта на политиките по 
отношение на възнаграждението на 
администраторите на банките и 
кредитните институции не могат да 
останат просто препоръки, а трябва 
да се изразят конкретно в обвързващи 
разпоредби, придружени от система 
за надзор и санкции, с цел да се избегне 
положение, при което променливата 
част на възнаграждението (бонуси, 
опции за придобиване на акции и 
стимули) насърчава прекалено 
рискови политики на инвестиране и 
управление на предприятията, 
неотчитащи последиците за 
реалната икономика;

Or. it

Изменение 17
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че политиките по 
отношение на възнаграждението, 
насочени към стабилно и устойчиво 
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управление на предприятия, са 
обосновани не само от етична гледна 
точка, но и имат специфично 
икономическо измерение, тъй като 
тези политики директно се 
отразяват върху опазването на 
традициите и перспективите за 
развитие както на самите 
предприятия, така и на икономиката 
като цяло, а също и върху 
поддържането и създаването на по-
високи равнища на заетост – както 
предвижда коректната и ефективна 
социална отговорност на 
предприятията.

Or. it

Изменение 18
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят таван 
и високи данъци за възнагражденията, 
бонусите и пенсиите на ръководните 
кадри на предприятията, подпомагани 
от държавите-членки или от 
Европейския съюз;

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като се възпира поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
изисква да се определят таван и високи 
и прогресивни данъци за 
възнагражденията, бонусите и пенсиите 
на ръководните кадри на предприятията, 
подпомагани от държавите-членки или 
от Европейския съюз; за тази цел 
изисква да се разработи европейски 
план за борба с данъчните убежища, 
за да се придаде конкретна форма на 
заявленията на Г20 в Лондон и 
Питсбърг;
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Or. fr

Изменение 19
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят 
таван и високи данъци за 
възнагражденията, бонусите и пенсиите 
на ръководните кадри на предприятията, 
подпомагани от държавите-членки или 
от Европейския съюз;

3. иска да наблегне на изискването за
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
обвързването на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите и с резултатите от 
дейността на предприятието, като се 
възпира поемането на прекомерни 
рискове;  счита, че с оглед постигане 
на социална справедливост и 
икономическа устойчивост, 
съставът, структурата и равнището 
на възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри на регистрираните
предприятия с публично участие
и/или подпомагани от държавите-
членки или от Европейския съюз
трябва да отговарят на обвързващи 
критерии, определени от 
компетентните национални и 
европейски органи, и да бъдат обект 
на съответно прогресивно данъчно 
облагане;;

Or. it

Изменение 20
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят таван 
и високи данъци за възнагражденията, 
бонусите и пенсиите на ръководните 
кадри на предприятията, подпомагани 
от държавите-членки или от 
Европейския съюз;

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
обвързване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като се възпира поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
изисква да се определят таван на 
равнището на 40-кратния размер на 
средния доход, установен в 
съответната държава-членка, и 
високи и прогресивни данъци за 
възнагражденията, бонусите и пенсиите 
на ръководните кадри на предприятията, 
подпомагани от държавите-членки или 
от Европейския съюз, за да се
допринесе за финансирането на 
социалната защита и обществените 
услуги;

Or. fr

Изменение 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят таван и 
високи и прогресивни данъци за 

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
обвързване на нарастването на
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като се възпира поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
изисква да се определят таван за 
възнагражденията, бонусите и пенсиите 
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възнагражденията, бонусите и пенсиите 
на ръководните кадри на предприятията, 
подпомагани от държавите-членки или 
от Европейския съюз;

на ръководните кадри на предприятията, 
подпомагани от държавите-членки или 
от Европейския съюз и те да станат 
обект на подходящ контрол, 
основаващ се на адекватни 
информационни права;

Or. en

Изменение 22
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят таван и 
високи данъци за възнагражденията, 
бонусите и пенсиите на ръководните 
кадри на предприятията, подпомагани 
от държавите-членки или от 
Европейския съюз;

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
обвързване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, както и чрез възпиране от 
поемането на прекомерни рискове и, с 
оглед постигане на социална 
справедливост, иска да се определи 
таван за възнагражденията, бонусите, и 
пенсиите на ръководните кадри на 
предприятията, подпомагани от 
държавите-членки или от Европейския 
съюз и за въвеждането на абсолютен 
принцип прекомерните 
възнаграждения, бонуси и пенсии да 
бъдат облагани с висок прогресивен 
данък ;

Or. de

Изменение 23
Csaba Sógor

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят таван 
и високи данъци за възнагражденията, 
бонусите и пенсиите на ръководните 
кадри на предприятията, подпомагани 
от държавите-членки или от 
Европейския съюз; 

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска да се определи таван, като се 
отчита различното положение на 
държавите-членки по отношение на 
доходите, за възнагражденията, 
бонусите и пенсиите на ръководните 
кадри на предприятията, подпомагани 
от държавите-членки или от 
Европейския съюз, и те да бъдат 
обект на прогресивно облагане с 
високи данъци в съответствие с 
данъчното законодателство в 
държавите-членки; 

Or. hu

Изменение 24
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят таван 
и високи данъци за възнагражденията, 

3. иска да наблегне на изискването за 
пропорционалност на възнагражденията 
в рамките на предприятията чрез 
съчетаване на нарастването на 
възнагражденията и пенсиите на 
ръководните кадри като цяло с тези на 
служителите, като възпират поемането 
на прекомерни рискове и, с оглед 
постигане на социална справедливост, 
изисква да се определят таван и високи 
и прогресивни данъци за 
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бонусите и пенсиите на ръководните 
кадри на предприятията, подпомагани 
от държавите-членки или от 
Европейския съюз;

възнагражденията, бонусите, 
обезщетенията при напускане 
(„златните парашути“), опциите 
върху акции и пенсиите на ръководните 
кадри на предприятията, подпомагани 
от държавите-членки или от 
Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 25
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня особената социална 
отговорност на предприятията; в 
тази връзка политиката за 
възнагражденията трябва да бъде 
част от многогодишна рамка от 
минимум три години, за да може да се 
извърши оценка на отражението на 
взетите решения върху обществото и 
да не се ограничава оценката и 
определянето на възнаграждението 
до чисто икономически критерии;

Or. fr

Изменение 26
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява убеденост, че в рамките 
на определянето на политиките по 
отношение на възнагражденията на 
ръководните кадри и оценката 
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впоследствие на тези политики 
предвид управлението и развитието 
на предприятието, е необходимо да се 
отчитат също така нефинансови 
критерии, като зачитането на 
целите за социална и екологична 
отговорност за период от време, 
достатъчно дълъг, за да бъде 
представителен; настоятелно 
припомня, че управлението на 
предприятия и политиките по 
отношение на възнагражденията 
трябва да спазват и насърчават 
принципите за равенство в областта 
на трудовото възнаграждение и 
еднакво отношение към жените и 
мъжете, утвърдени от Договорите и 
европейските директиви;

Or. it

Изменение 27
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава за въвеждането на 
европейска референтна рамка, с цел да 
се хармонизират практиките в 
областта на възнагражденията и да 
се избегне нарушаването на 
конкуренцията между европейските 
финансови центрове;

Or. fr

Изменение 28
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. призовава върху прилагането на 
тази референтна рамка да се 
упражнява контрол посредством ясни 
показатели и процедура на публично 
порицаване; 

Or. fr

Изменение 29
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. иска Сметната палата да създаде 
механизъм за диагностициране на 
използването на европейските помощи 
за предприятията и за тяхното 
отражение върху обществото във 
връзка със случаи като този на Dell 
Ирландия; иска при създаването на тази 
система за диагностициране да бъдат 
взети предвид заетостта, обучението и 
подобряването на условията на труд;

4. иска Сметната палата да създаде 
механизъм за диагностициране на 
използването на европейските помощи,
за тяхното отражение върху
стратегията на предприятията и за 
техните социални последици във 
връзка със случаи като този на Dell 
Ирландия; иска при създаването на тази 
система за диагностициране да бъдат 
взети предвид създаването на работни 
места, обучението и подобряването на 
условията на труд;

Or. fr

Изменение 30
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. иска Сметната палата да създаде 
механизъм за диагностициране на 

4. иска Сметната палата да създаде 
механизъм за диагностициране на 
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използването на европейските помощи 
за предприятията и за тяхното 
отражение върху обществото във връзка 
със случаи като този на Dell Ирландия; 
иска при създаването на тази система за 
диагностициране да бъдат взети
предвид заетостта, обучението и 
подобряването на условията на труд;

използването на европейските помощи 
за предприятията и за тяхното 
отражение върху обществото във връзка 
със случаи като този на Dell Ирландия; 
иска при създаването на тази система за 
диагностициране да бъдат взети 
предвид създаването на работни 
места, обучението и подобряването на 
условията на труд;

Or. fr

Изменение 31
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя предложението на 
Комисията за изменение на Директива 
2006/49/ЕО относно капиталовата 
адекватност на инвестиционните 
посредници и кредитните институции за 
превръщането на гореспоменатите 
принципи в обвързващи за банките и 
инвестиционните предприятия, като ги 
подложат на разумен контрол и като
извадят от собствените средства
предвидените средства за заплатите 
на ръководния персонал на 
предприятията; акцентира върху 
факта, че върху финансовия сектор като 
цяло следва да се приложи засилено 
европейско регулиране, в това число 
застраховките и алтернативните 
инвестиционни фондове (като „хедж 
фондовете” и фондовете за рисков 
капитал);

5. подкрепя предложението на 
Комисията за изменение на Директива 
2006/49/ЕО относно капиталовата 
адекватност на инвестиционните 
посредници и кредитните институции за 
превръщането на гореспоменатите 
принципи в обвързващи за банките и 
инвестиционните предприятия, чрез 
подлагането им  на разумен контрол и 
гарантиране, че общият размер на 
променливите възнаграждения не 
ограничава способността им да 
увеличават собствените си средства;
акцентира върху факта, че върху 
финансовия сектор като цяло следва да 
се приложи засилено европейско 
регулиране, в това число застраховките 
и алтернативните инвестиционни 
фондове (като „хедж фондовете” и 
фондовете за рисков капитал);

Or. fr
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Изменение 32
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. потвърждава необходимостта да 
се налагат санкции върху всички 
форми на дискриминация в 
предприятията, особено при 
определянето на политиките за 
възнаграждение, в професионалното 
развитие и в процеса на набиране на 
ръководните кадри;

Or. fr

Изменение 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. иска на националните надзорни 
органи да бъдат предоставени 
обвързващи правомощия, за да се 
спазват принципите и помощите да 
бъдат обвързани със заетостта, 
обучението и условията на труд;

6. иска на националните надзорни 
органи да бъдат предоставени 
обвързващи правомощия, за да се 
спазват принципите на доброто 
финансово управление;

Or. en

Изменение 34
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. иска на националните надзорни 6. иска на националните надзорни 
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органи да бъдат предоставени 
обвързващи правомощия, за да се 
спазват принципите и помощите да 
бъдат обвързани със заетостта, 
обучението и условията на труд;

органи да бъдат предоставени 
обвързващи правомощия, за да се 
спазват принципите, и помощите да 
бъдат обвързани с ангажименти по 
отношение на заетостта, равното 
заплащане на мъжете и жените,
обучението и условията на труд;

Or. fr

Изменение 35
Csaba Sógor

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. иска на националните надзорни 
органи да бъдат предоставени 
обвързващи правомощия, за да се 
спазват принципите и помощите да 
бъдат обвързани със заетостта, 
обучението и условията на труд;

6. иска на националните надзорни 
органи да бъдат предоставени 
обвързващи правомощия, за да се 
спазват принципите, помощите да бъдат 
обвързани с ангажименти по 
отношение на заетостта, обучението и 
условията на труд и да са свързани с 
конкретно прилаганите мерки в тази 
област;

Or. hu

Изменение 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня, че по време на процеса 
на икономическо възстановяване е 
много важно, освен мерките в 
подкрепа на реалната икономика да 
бъдат предприети мерки за защита 
на работните места, както и в 
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областта на обучението и условията 
на труд, и че това следва да се има 
предвид от всички заинтересовани 
страни; 

Or. en

Изменение 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. обръща внимание на факта, че е 
важно регулирането на финансовите 
стимули и структурите за 
възнаграждение в този сектор да не се 
извършва за сметка на правото на 
колективно договаряне на синдикалните 
организации; иска това да бъде 
уточнено в самите разпоредби на 
Директива 2006/49/ЕО, а не само в 
преамбюла;

7. обръща внимание на факта, че е 
важно регулирането на финансовите 
стимули и структурите за 
възнаграждение в този сектор да не се 
извършва за сметка на правото на 
колективно договаряне на синдикалните 
организации;

Or. en

Изменение 38
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. обръща внимание на факта, че е 
важно регулирането на финансовите 
стимули и структурите за 
възнаграждение в този сектор да не се 
извършва за сметка на правото на 
колективно договаряне на синдикалните 
организации; иска това да бъде 
уточнено в самите разпоредби на 

7. обръща внимание на факта, че е 
важно регулирането на финансовите 
стимули и структурите за 
възнаграждение във финансовия сектор 
да не се извършва за сметка на правото 
на колективно договаряне на 
синдикалните организации; иска това да 
бъде уточнено в самите разпоредби на 
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Директива 2006/49/ЕО, а не само в 
преамбюла;

Директива 2006/49/ЕО, а не само в 
преамбюла;

Or. fr

Изменение 39
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. иска тотална прозрачност за 
служителите и гражданите по 
отношение на политиките за 
възнаграждение на администраторите, 
както и правото на гражданите и 
техните синдикални организации за 
получаване на информация, 
осъществяване на контрол и на 
провеждане на консултации 
посредством работническите комитети и 
групи;

8. иска тотална прозрачност за 
служителите и гражданите по 
отношение на политиките за 
възнаграждение на администраторите, 
както и правото на гражданите и 
техните синдикални организации за 
получаване на информация, 
осъществяване на контрол и на 
провеждане на консултации 
посредством работническите комитети и 
групи; за тази цел призовава, когато 
групите се състоят от няколко 
субекта, тези структури за контрол 
и консултации със служителите да 
имат достъп до счетоводните 
баланси на всички финансови 
дружества и други холдингови 
дружества на групата, за да могат да 
получат цялостна и адекватна 
представа за тази група;

Or. fr

Изменение 40
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. иска тотална прозрачност за 
служителите и гражданите по 
отношение на политиките за 
възнаграждение на администраторите, 
както и правото на гражданите и 
техните синдикални организации за 
получаване на информация, 
осъществяване на контрол и на 
провеждане на консултации 
посредством работническите комитети и 
групи;

8. иска тотална прозрачност за 
служителите и гражданите по 
отношение на политиките за 
възнаграждение на администраторите, 
както и правото на гражданите и 
техните синдикални организации за 
получаване на информация, 
осъществяване на контрол и на 
провеждане на консултации 
посредством работническите комитети и
групи; счита, че в областта на 
възнагражденията ролята на 
работническите комитети може да е 
полезна по отношение на 
прозрачността, информирането и 
разпространението на политиките, 
свързани с възнаграждението на 
ръководните кадри, с цел обвързване 
на тези политики с решения за 
инвестиции на предприятието, 
които защитават заетостта и 
условията на труд на работниците;

Or. it

Изменение 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. иска тотална прозрачност за 
служителите и гражданите по 
отношение на политиките за 
възнаграждение на администраторите, 
както и правото на гражданите и 
техните синдикални организации за 
получаване на информация, 
осъществяване на контрол и на 
провеждане на консултации 
посредством работническите комитети и 

8. иска тотална прозрачност по 
отношение на политиките за 
възнаграждение на администраторите в 
съответствие с националното 
законодателство и 
законодателството на ЕС. припомня 
правото на гражданите и техните 
синдикални организации за получаване 
на информация и на провеждане на 
консултации посредством 
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групи; работническите комитети и групи;

Or. en

Изменение 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. иска, независимо от всички опции 
на системи за управление,
консултации и участие на избраните 
служители в рамките на Директива 
2001/86/ЕО за допълнение на Устава на 
европейското дружество по отношение 
на участието на заетите лица, 
представителите на служителите да 
имат във всеки един случай право при 
определянето и контролирането на 
възнагражденията на ръководните 
кадри.

9. иска ефективно прилагане на 
правилата за консултиране и 
системи за участие на служителите 
и работниците в рамките на 
Директива 2001/86/ЕО за допълнение на 
Устава на европейското дружество.

Or. en

Изменение 43
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. призовава за насърчаване на 
назначаването на повече жени на 
ръководни длъжности чрез препоръка 
на Комисията за въвеждане на 
задължителна квотна система при 
назначаването на длъжности в 
ръководните органи на 
предприятията, както и при 
назначаването в други органи или 
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длъжности;

Or. de

Изменение 44
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. изисква от всяка държава-членка 
да представя годишен доклад на 
Комисията и Европейския парламент 
за развитието на етичните 
практики в управлението на 
предприятията на нейна територия;

Or. fr

Изменение 45
Csaba Sógor

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. предлага националните надзорни 
органи, като определят по-стриктно 
независимостта на членовете на 
ръководните органи на 
предприятията, да изготвят по-
ефикасни механизми за борба срещу 
корупцията, чието прилагане не само 
ще позволи да се подобри етичното 
управление на предприятията, но 
също така ще подобри и техните 
икономически резултати.

Or. hu
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Изменение 46
Csaba Sógor

Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. подчертава, че, в съответствие с 
препоръката на Комисията от 30 
април 2009 г., подкрепя определянето 
на тавани за обезщетенията при 
прекратяване на договори на 
ръководители на предприятие и дори 
забрана за предоставяне на 
обезщетение, ако договорът се 
прекратява поради недостатъчно 
добра ефективност на 
предприятието.

Or. hu


