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Pozměňovací návrh 1
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie a 
celý svět zažívají největší krizi za 
posledních 60 let, že reálná ekonomika 
musí čelit nejhorší recesi za výše uvedené 
období a že přes relativní oživení 
hospodářství se očekává zhoršení 
podmínek pro zaměstnanost,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie a 
celý svět zažívají největší hospodářskou 
krizi za posledních 60 let, že reálná 
ekonomika musí čelit nejhorší recesi za 
výše uvedené období a že přes relativní 
oživení hospodářství se očekává zhoršení 
podmínek pro zaměstnanost,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie a 
celý svět zažívají největší krizi za 
posledních 60 let, že reálná ekonomika 
musí čelit nejhorší recesi za výše uvedené 
období a že přes relativní oživení 
hospodářství se očekává zhoršení 
podmínek pro zaměstnanost,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie a 
celý svět zažívají největší hospodářskou 
krizi za posledních 60 let, že reálná 
ekonomika musí čelit nejhorší recesi za 
výše uvedené období a že přes relativní 
oživení hospodářství se očekává zhoršení 
podmínek pro zaměstnanost,

Or. hu

Pozměňovací návrh 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 
odměny odvozované pouze od výše výnosů 
pro akcionáře vedly při nakládání 
s finančními prostředky zaměstnanců, 
střadatelů a investorů k přijímání 
nemorálních rizik,

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 
odměny vedly při nakládání s finančními 
prostředky zaměstnanců, střadatelů a 
investorů k přijímání nemorálních rizik,

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 
odměny odvozované pouze od výše výnosů 
pro akcionáře vedly při nakládání 
s finančními prostředky zaměstnanců, 
střadatelů a investorů k přijímání 
nemorálních rizik,

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 
odměny odvozované od vytváření 
krátkodobých výnosů a zvyšování kurzů ve 
prospěch akcionářů zaváděly čím dál tím 
rizikovější obchodní modely v neprospěch 
zaměstnanců, střadatelů a investorů,

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 

B.  vzhledem k tomu, že zisky vytvořené 
ve finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 



AM\803598CS.doc 5/26 PE438.450v01-00

CS

odměny odvozované pouze od výše výnosů 
pro akcionáře vedly při nakládání 
s finančními prostředky zaměstnanců, 
střadatelů a investorů k přijímání 
nemorálních rizik,

odměny odvozované pouze od výše 
krátkodobých výnosů pro akcionáře vedly 
při nakládání s finančními prostředky 
zaměstnanců, střadatelů a investorů 
k přijímání nemorálních rizik a neplnily 
svůj účel dlouhodobých investic,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 
odměny odvozované pouze od výše výnosů 
pro akcionáře vedly při nakládání 
s finančními prostředky zaměstnanců, 
střadatelů a investorů k přijímání 
nemorálních rizik,

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
reálnou ekonomiku a že neúměrně vysoké 
odměny odvozované pouze od výše výnosů 
pro akcionáře vedly při nakládání 
s finančními prostředky zaměstnanců, 
střadatelů a investorů k přijímání 
nemorálních rizik,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
ekonomický růst a že neúměrně vysoké 
odměny odvozované pouze od výše výnosů 
pro akcionáře vedly při nakládání 
s finančními prostředky zaměstnanců, 
střadatelů a investorů k přijímání 
nemorálních rizik,

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve 
finančním sektoru neměly návaznost na 
hospodářskou činnost a že neúměrně 
vysoké odměny odvozované pouze od 
výše výnosů pro akcionáře vedly při 
nakládání s finančními prostředky 
pracovníků, zaměstnanců a střadatelů 
k přijímání nemorálních rizik,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přes evidentní 
odpovědnost za současnou krizi tento 
systém vyplácení odměn (bonusů) 
přetrvává a že nátlakové skupiny 
z finančního sektoru odmítají jakékoli 
právní předpisy, jež by finanční oblast 
regulovaly,

D. vzhledem k tomu, že přes evidentní 
odpovědnost za současnou krizi tento 
systém vyplácení odměn (bonusů) 
přetrvává,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přes evidentní 
odpovědnost za současnou krizi tento
systém vyplácení odměn (bonusů) 
přetrvává a že nátlakové skupiny 
z finančního sektoru odmítají jakékoli 
právní předpisy, jež by finanční oblast 
regulovaly,

D. vzhledem k tomu, že systém vyplácení 
odměn (bonusů), který má podíl na 
současné krizi, přetrvává a že nátlakové 
skupiny z finančního sektoru odmítají 
jakékoli právní předpisy, jež by finanční 
oblast regulovaly,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
poskytnout zaměstnancům nové 
pravomoci při řízení jejich podniku, aby 
byl umožněn skutečný dialog s vedoucími 
pracovníky podniků a aby mohly být 
jednoznačně definovány odměny a cíle 
podniků,

E. vzhledem k tomu, že stávající právní 
předpisy v oblasti informování a 
konzultace pracovníků při řízení jejich 
podniku musí být správně uplatňovány, 
aby jim byl umožněn skutečný dialog s 
vedoucími pracovníky podniků a aby 
mohly být jednoznačně definovány 
odměny a cíle podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že svět si potřebuje osvojit 
nový sociální a environmentální model 
podnikání, který bude zaměřen na 
dlouhodobé perspektivy a bude respektovat 
obecný zájem a zájem zaměstnanců; je 
toho názoru, že finanční sektor musí 
reagovat na potřeby reálné ekonomiky a 
musí prokázat větší sociální odpovědnost, a 
to zejména využíváním zdrojů 
podporujících zaměstnanost a vzdělávání;

1. zdůrazňuje, že svět si potřebuje osvojit 
nový sociální a environmentální model 
podnikání, který bude zaměřen na 
dlouhodobé perspektivy a bude respektovat 
obecný zájem a zájem zaměstnanců; je 
toho názoru, že finanční sektor musí 
reagovat na potřeby reálné ekonomiky a 
musí prokázat sociální odpovědnost, a to 
zejména využíváním zdrojů podporujících 
zaměstnanost a vzdělávání; připomíná, že 
je nezbytně nutné bojovat proti daňovým 
rájům; žádá, aby podniky, které budou i 
nadále provozovat činnost nebo mít 
pobočky v oblastech, které nespolupracují, 
byly tvrdě postihovány, zejména zákazem 
dostávat podporu ze strany členského 
státu nebo Evropské unie;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že svět si potřebuje osvojit 
nový sociální a environmentální model 
podnikání, který bude zaměřen na 
dlouhodobé perspektivy a bude respektovat 
obecný zájem a zájem zaměstnanců; je 
toho názoru, že finanční sektor musí 
reagovat na potřeby reálné ekonomiky a 
musí prokázat větší sociální odpovědnost, 
a to zejména využíváním zdrojů 
podporujících zaměstnanost a vzdělávání;

1. zdůrazňuje, že Evropská unie a svět si 
potřebují osvojit nový sociální a 
environmentální model výroby, který bude 
zaměřen na dlouhodobé perspektivy a bude 
respektovat obecný zájem a zájem 
zaměstnanců, a nové finanční uspořádání 
založené na systému obezřetnostních a 
deontologických pravidel a podléhající 
vnitrostátním a evropským orgánům 
dohledu, které budou mít rozhodující 
pravomoci; je toho názoru, že finanční 
sektor musí reagovat na potřeby reálné 
ekonomiky, přispívat k dlouhodobému 
růstu a prokázat větší sociální 
odpovědnost, a to zejména využíváním 
zdrojů podporujících zaměstnanost a 
vzdělávání;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že svět si potřebuje osvojit 
nový sociální a environmentální model 
podnikání, který bude zaměřen na
dlouhodobé perspektivy a bude respektovat 
obecný zájem a zájem zaměstnanců; je 
toho názoru, že finanční sektor musí 
reagovat na potřeby reálné ekonomiky a 
musí prokázat větší sociální odpovědnost, a 
to zejména využíváním zdrojů 
podporujících zaměstnanost a vzdělávání;

1. zdůrazňuje, že svět si potřebuje osvojit 
model podnikání, který bude zaměřen na 
systémy obezřetnostního dohledu. Z 
dlouhodobé perspektivy  je nutné se co 
nejvíce zaměřit na sociální a 
environmentální potřeby a respektovat 
obecný zájem a zájem zaměstnanců a 
zaměstnavatelů; je toho názoru, že 
finanční sektor musí reagovat na potřeby 
reálné ekonomiky a musí prokázat větší 
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sociální odpovědnost, a to zejména 
využíváním zdrojů podporujících 
zaměstnanost a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje zásady, jež Komise navrhla 
ve svých doporučeních ze dne 30. dubna 
2009, a to v prvé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování a pravidel pro 
odměňování členů správních orgánů a 
vedoucích pracovníků podniků kótovaných 
na burze, a v druhé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování, postupu 
vypracovávání a uplatňování politiky 
odměňování (pravidla pro odměňování), 
transparentnosti politiky odměňování a 
obezřetnostní kontroly (dohledu) ve 
finančním sektoru;

2. podporuje zásady, jež Komise navrhla 
ve svých doporučeních ze dne 30. dubna 
2009, zdůrazňuje však, že tato doporučení 
– zejména pokud jde o citlivé téma 
náhrad, které podniky vyplácí členům 
svých správních orgánů a vedoucím 
pracovníkům – byla ve vnitrostátních 
právních předpisech členských států 
provedena jen neuspokojivě; neustále 
žádá, aby se zásady, jež Komise navrhla ve 
svých doporučeních ze dne 30. dubna 
2009, a to v prvé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování a pravidel pro 
odměňování členů správních orgánů a 
vedoucích pracovníků podniků kótovaných 
na burze, a v druhé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování, postupu 
vypracovávání a uplatňování politiky 
odměňování (pravidla pro odměňování), 
transparentnosti politiky odměňování a 
obezřetnostní kontroly (dohledu) ve 
finančním sektoru, staly závaznými 
prostřednictvím nařízení Evropské unie;

Or. de
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Pozměňovací návrh 15
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje zásady, jež Komise navrhla 
ve svých doporučeních ze dne 30. dubna 
2009, a to v prvé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování a pravidel pro 
odměňování členů správních orgánů a 
vedoucích pracovníků podniků kótovaných 
na burze, a v druhé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování, postupu 
vypracovávání a uplatňování politiky 
odměňování (pravidla pro odměňování), 
transparentnosti politiky odměňování a 
obezřetnostní kontroly (dohledu) ve 
finančním sektoru;

2. podporuje zásady, jež Komise navrhla 
ve svých doporučeních ze dne 30. dubna 
2009, a to v prvé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování a pravidel pro 
odměňování členů správních orgánů a 
vedoucích pracovníků podniků kótovaných 
na burze, a v druhé řadě ty, které se týkají 
systémů odměňování, postupu 
vypracovávání a uplatňování politiky 
odměňování (pravidla pro odměňování), 
transparentnosti politiky odměňování a 
obezřetnostní kontroly (dohledu) ve 
finančním sektoru, a žádá, aby tato 
doporučení byla řádně začleněna do 
procesu přezkumu směrnice 2006/49/ES;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a.  domnívá se, že uvedená ustanovení 
týkající se politik odměňování členů 
správních rad bank a úvěrových institucí 
nemohou zůstat pouhými doporučeními, 
ale musí se přeměnit v závazná ustanovení 
doplněná obezřetnostním a sankčním 
systémem, aby se zabránilo tomu, že 
proměnlivá část odměny (bonus, kupní 
opce a pobídky) budou vybízet k investiční 
politice a řízení podniku, jež budou příliš 
riskantní a nebudou zohledňovat dopady 
na reálnou ekonomiku;
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Or. it

Pozměňovací návrh 17
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. zdůrazňuje, že politiky odměňování 
zaměřené na zdravé a dlouhodobé řízení 
podniku nejsou odůvodnitelné jen z 
deontologického hlediska, ale mají i 
konkrétní hospodářský rozměr, protože 
tyto politiky přímo ovlivňují uchování 
majetku a perspektivy rozvoje, a to jak 
podniků samotných, tak celého 
hospodářství, a rovněž zachování a 
dosažení nejlepší míry zaměstnanosti – jak 
to vyžaduje sociální odpovědnost řádného 
a efektivního podniku;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
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stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi;

stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi; z tohoto 
důvodu žádá, aby byl vytvořen evropský 
plán boje proti daňovým rájům, aby se 
zkonkretizovala prohlášení ze summitů 
G20 v Londýně a Pittsburghu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi;

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům a od výsledků 
podniku, což by mělo odrazovat od 
přijímání nadměrně vysokých rizik; 
domnívá se, že z důvodů sociální 
spravedlnosti a hospodářské udržitelnosti 
musí složení, struktura a výše odměn a 
důchodů vedoucích pracovníků podniků 
kótovaných na burze, s účastí veřejného 
sektoru a/nebo jimž byla poskytnuta
pomoc ze strany členských států nebo 
Evropské unie odpovídat závazným 
kritériím stanoveným příslušnými 
vnitrostátními a evropskými orgány a 
musí být přiměřeně zatíženy progresivními 
daněmi;

Or. it
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Pozměňovací návrh 20
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi;

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici ve výši 
čtyřicetinásobku mediánového příjmu v 
příslušném členském státě a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi, aby tak 
přispěly k financování sociální ochrany a 
veřejných služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
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důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi;

důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a podléhaly 
kontrole řízení založené na přiměřených 
právech na informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi;

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a aby nepřiměřené 
mzdy, bonusy a náhrady byly v zásadě
výrazně zatěžovány progresivními daněmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
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proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi;

proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici s ohledem na 
různé situace členských států v oblasti 
příjmů a aby byly výrazně zatíženy 
progresivními daněmi, v souladu s 
daňovými právními předpisy platnými v 
jednotlivých členských státech;

Or. hu

Pozměňovací návrh 24
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy) a 
důchody vedoucích pracovníků podniků, 
jimž byla poskytnuta pomoc ze strany 
členských států nebo Evropské unie, měly 
stanovenu horní hranici a byly výrazně 
zatíženy progresivními daněmi;

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost 
proporcionálního odměňování v podnicích, 
přičemž odměňování a výše důchodů 
vedoucích pracovníků by se měly plně 
odvíjet od odměňování a výše důchodů 
přiznávaných zaměstnancům; to by mělo 
odrazovat od přijímání nadměrně vysokých 
rizik; z důvodů sociální spravedlnosti 
požaduje, aby mzdy, odměny (bonusy), 
zlaté padáky, akciové opce  a důchody 
vedoucích pracovníků podniků, jimž byla 
poskytnuta pomoc ze strany členských 
států nebo Evropské unie, měly stanovenu 
horní hranici a byly výrazně zatíženy 
progresivními daněmi;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 25
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. připomíná zvláštní sociální 
odpovědnost podniků; z tohoto důvodu 
musí být politika odměňování  součástí 
víceletého, nejméně tříletého rámce, aby 
bylo možné vyhodnotit sociální dopad 
přijatých rozhodnutí a neomezovat 
hodnocení a stanovování odměn na 
výlučně hospodářská kritéria;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. je přesvědčen, že při stanovování 
politik odměňování členů správní rady a 
jejich následném vyhodnocování s 
ohledem na řízení a rozvoj podniku je 
nezbytné vzít v potaz také nefinanční 
kritéria, jako je dodržování cílů sociální a 
environmentální odpovědnosti, a to na 
základě  dostatečně dlouhého období, 
které by bylo průkazné; rozhodně 
připomíná, že řízení podniku a politiky 
odměňování musí dodržovat a podporovat 
zásady rovnosti mezd a rovného přístupu 
k ženám i mužům stanovené evropskými 
smlouvami a směrnicemi;

Or. it
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Pozměňovací návrh 27
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. žádá, aby byl zaveden evropský 
referenční rámec pro harmonizaci 
postupů v oblasti odměňování, aby se 
zamezilo narušení hospodářské soutěže 
mezi evropskými finančními středisky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. žádá, aby uplatňování tohoto 
referenčního rámce bylo sledováno na 
základě přesných ukazatelů a postupu 
„veřejného označení problémů“; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s ohledem na případy, jako byl případ 
podniku Dell v Irsku, požaduje, aby 
Evropský účetní dvůr zřídil nástroj ke 
zjišťování toho, jak podniky využívají

4. s ohledem na případy, jako byl případ 
podniku Dell v Irsku, požaduje, aby 
Evropský účetní dvůr zřídil nástroj ke 
zjišťování toho, jak je využívána pomoc 
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pomoc poskytovanou z prostředků 
Evropské unie a jaký je její sociální dopad;
žádá, aby při zřizování tohoto nástroje byly 
vzaty v potaz takové faktory, jako je 
vytváření pracovních míst, vzdělávání a 
zlepšování pracovních podmínek;

poskytovaná z prostředků Evropské unie,
jaký je její sociální dopad na strategii 
podniků a jaké má sociální důsledky; 
žádá, aby při zřizování tohoto nástroje byly 
vzaty v potaz takové faktory, jako je
vytváření pracovních míst, vzdělávání a 
zlepšování pracovních podmínek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s ohledem na případy, jako byl případ 
podniku Dell v Irsku, požaduje, aby
Evropský účetní dvůr zřídil nástroj ke 
zjišťování toho, jak podniky využívají 
pomoc poskytovanou z prostředků 
Evropské unie a jaký je její sociální dopad; 
žádá, aby při zřizování tohoto nástroje byly 
vzaty v potaz takové faktory, jako je 
vytváření pracovních míst, vzdělávání a 
zlepšování pracovních podmínek;

4. požaduje, aby s ohledem na případy, 
jako byl případ podniku Dell v Irsku, 
Evropský účetní dvůr zřídil nástroj ke 
zjišťování toho, jak podniky využívají 
pomoc poskytovanou z prostředků 
Evropské unie a jaký je její sociální dopad; 
žádá, aby při zřizování tohoto nástroje byly 
vzaty v potaz takové faktory, jako je 
vytváření pracovních míst, vzdělávání a 
zlepšování pracovních podmínek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje návrh Komise pozměnit 
směrnici 2006/49/ES o kapitálových 
požadavcích tak, aby se výše uvedené 
zásady staly pro banky a investiční 
společnosti závaznými, aby tyto subjekty 

5. podporuje návrh Komise pozměnit 
směrnici 2006/49/ES o kapitálových 
požadavcích tak, aby se výše uvedené 
zásady staly pro banky a investiční 
společnosti závaznými, aby tyto subjekty 
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podléhaly obezřetnostní kontrole a aby 
čerpaly prostředky na mzdy vedoucích 
pracovníků podniku z vlastního kapitálu 
společnosti; trvá na tom, že zpřísněná 
regulace na evropské úrovni by se měla 
vztahovat na celý finanční sektor, a to 
včetně pojišťoven a alternativních 
investičních fondů (jako jsou např. 
zajišťovací fondy a kapitálové investiční 
fondy);

podléhaly obezřetnostní kontrole a aby
celková výše proměnlivých odměn 
neomezila jejich schopnost navyšovat 
vlastní kapitál; trvá na tom, že zpřísněná 
regulace na evropské úrovni by se měla 
vztahovat na celý finanční sektor, a to 
včetně pojišťoven a alternativních 
investičních fondů (jako jsou např. 
zajišťovací fondy a kapitálové investiční 
fondy);

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. znovu opakuje, že je nezbytné 
postihovat všechny druhy diskriminace v 
podnicích, zejména pokud jde o 
stanovování politik odměňování, kariérní 
postup a proces náboru vedoucích 
pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá, aby byly vnitrostátním kontrolním 
orgánů uděleny pravomoci k prosazování 
těchto zásad, aby dohlížely na jejich 
dodržování a aby byla pomoc podmíněna 
závazkem, že bude sloužit k vytvoření 
pracovních míst, zajištění vzdělávání a 

6. žádá, aby byly vnitrostátním kontrolním 
orgánům uděleny pravomoci k prosazování  
zásad zdravého finančního řízení;
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zlepšení pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá, aby byly vnitrostátním kontrolním 
orgánů uděleny pravomoci k prosazování 
těchto zásad, aby dohlížely na jejich 
dodržování a aby byla pomoc podmíněna 
závazkem, že bude sloužit k vytvoření 
pracovních míst, zajištění vzdělávání a 
zlepšení pracovních podmínek;

6. žádá, aby byly vnitrostátním kontrolním 
orgánům uděleny pravomoci k prosazování 
těchto zásad, aby dohlížely na jejich 
dodržování a žádá aby byla pomoc 
podmíněna závazkem, že bude sloužit k 
vytvoření pracovních míst, rovnosti mezd 
mezi muži a ženami, zajištění vzdělávání a 
zlepšení pracovních podmínek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá, aby byly vnitrostátním kontrolním 
orgánů uděleny pravomoci k prosazování 
těchto zásad, aby dohlížely na jejich 
dodržování a aby byla pomoc podmíněna 
závazkem, že bude sloužit k vytvoření 
pracovních míst, zajištění vzdělávání a 
zlepšení pracovních podmínek;

6. žádá, aby byly vnitrostátním kontrolním 
orgánům uděleny pravomoci k prosazování 
těchto zásad, aby dohlížely na jejich 
dodržování, aby byla pomoc podmíněna 
závazkem, že bude sloužit k vytvoření 
pracovních míst, zajištění vzdělávání a 
zlepšení pracovních podmínek, a aby měla 
souvislost s opatřeními konkrétně 
uskutečňovanými v této oblasti;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. připomíná, že ve fázi 
restrukturalizace hospodářství mají vedle 
opatření na pomoc reálné ekonomice 
klíčový význam také opatření zaměřená na 
ochranu pracovních míst, vzdělávání a 
pracovní podmínky a že by je měly vzít v 
potaz všechny zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že je důležité, aby 
regulace finančních pobídek a systémů 
odměňování v tomto sektoru nebyla 
prováděna na úkor práva odborových 
organizací na kolektivní vyjednávání; žádá, 
aby byla tato skutečnost specifikována i 
v samotném textu směrnice 2006/49/ES, a 
ne pouze v její úvodní části;

7. upozorňuje na to, že je důležité, aby 
regulace finančních pobídek a systémů 
odměňování v tomto sektoru nebyla 
prováděna na úkor práva odborových 
organizací na kolektivní vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na to, že je důležité, aby 
regulace finančních pobídek a systémů 
odměňování v tomto sektoru nebyla 
prováděna na úkor práva odborových 
organizací na kolektivní vyjednávání; žádá, 
aby byla tato skutečnost specifikována i 
v samotném textu směrnice 2006/49/ES, a 
ne pouze v její úvodní části;

7. upozorňuje na to, že je důležité, aby 
regulace finančních pobídek a systémů 
odměňování ve finančním sektoru nebyla 
prováděna na úkor práva odborových 
organizací na kolektivní vyjednávání; žádá, 
aby byla tato skutečnost specifikována i 
v samotném textu směrnice 2006/49/ES, a 
ne pouze v její úvodní části;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Patrick Le Hyaric

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje naprostou transparentnost 
v oblasti politiky odměňování členů 
správních orgánů – a to ve vztahu 
k zaměstnancům a občanům – a dále žádá, 
aby zaměstnanci a jejich odborové 
organizace měli prostřednictvím rad 
zaměstnanců a rad skupiny právo na 
získávání informací, na kontrolu a 
konzultace;

8. požaduje naprostou transparentnost 
v oblasti politiky odměňování členů 
správních orgánů – a to ve vztahu 
k zaměstnancům a občanům – a dále žádá, 
aby zaměstnanci a jejich odborové 
organizace měli prostřednictvím rad 
zaměstnanců a rad skupiny právo na 
získávání informací, na kontrolu a 
konzultace; v tomto ohledu žádá, aby ve 
skupinách, které sdružují více subjektů, 
měly tyto kontrolní a konzultační 
struktury zaměstnanců přístup k rozvaze 
všech finančních institucí a ostatních 
holdingů skupiny, aby měly k dispozici 
celkové a přiměřené informace o celé 
skupině;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 40
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje naprostou transparentnost 
v oblasti politiky odměňování členů 
správních orgánů – a to ve vztahu 
k zaměstnancům a občanům – a dále žádá, 
aby zaměstnanci a jejich odborové 
organizace měli prostřednictvím rad 
zaměstnanců a rad skupiny právo na 
získávání informací, na kontrolu a 
konzultace;

8. požaduje naprostou transparentnost 
v oblasti politiky odměňování členů 
správních orgánů – a to ve vztahu 
k zaměstnancům a občanům – a dále žádá, 
aby zaměstnanci a jejich odborové 
organizace měli prostřednictvím rad 
zaměstnanců a rad skupiny právo na 
získávání informací, na kontrolu a 
konzultace; domnívá se, že v případě 
odměňování mohou rady zaměstnanců 
hrát důležitou úlohu, pokud jde o 
transparentnost, získávání informací a 
šíření politik souvisejících s odměňováním 
osob zaměstnaných na vedoucích 
pozicích, s cílem propojit tyto politiky s 
takovými investičními rozhodnutími 
podniku, která budou chránit pracovní 
místa a pracovní podmínky zaměstnanců;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje naprostou transparentnost 
v oblasti politiky odměňování členů 
správních orgánů – a to ve vztahu 
k zaměstnancům a občanům – a dále
žádá, aby zaměstnanci a jejich odborové 
organizace měli prostřednictvím rad 
zaměstnanců a rad skupiny právo na 
získávání informací, na kontrolu a 
konzultace;

8. požaduje naprostou transparentnost v 
oblasti politiky odměňování členů 
správních orgánů v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
právními předpisy Evropské unie; 
připomíná, že zaměstnanci a jejich 
odborové organizace mají prostřednictvím 
rad zaměstnanců a rad skupiny právo na 
získávání informací, na kontrolu a 
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konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. žádá, aby nezávisle na různých 
modelech systémů řízení, konzultací a 
účasti zaměstnanců zvolených v rámci 
směrnice 2001/86/ES , kterou se doplňuje 
statut evropské společnosti s ohledem na 
zapojení zaměstnanců, mohli zástupci 
zaměstnanců v každém případě uplatnit 
svou pravomoc při stanovování a kontrole 
odměn vedoucích pracovníků.

9. žádá, aby byla účinným způsobem 
uplatňována pravidla týkající se 
konzultací a účasti zaměstnanců zvolených 
v rámci směrnice 2001/86/ES, kterou se 
doplňuje statut evropské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9 a. neustále žádá o podporu žen na 
vedoucích pozicích prostřednictvím 
doporučení Komise o zavedení režimu 
povinných kvót ve složení podnikových 
orgánů a rovněž některých organizací a 
subjektů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 44
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9 a. žádá, aby každý členský stát 
předkládal Komisi a Parlamentu výroční 
zprávu o vývoji postupů v oblasti 
deontologie řízení podniků na jeho území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9 a. navrhuje, aby vnitrostátní kontrolní 
orgány přísněji definovaly nezávislost 
členů řídících orgánů podniku a zároveň 
vytvořily účinnější mechanismy boje proti 
korupci, jejichž zavedení umožní nejen 
posílit etické řízení podniků, ale také 
zlepšit jejich hospodářskou výkonnost;

Or. hu

Pozměňovací návrh 46
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9 b. zdůrazňuje, že v souladu s 
doporučením Komise ze dne 30. dubna 
2009 podporuje stanovení horní hranice 
náhrad při ukončení pracovního poměru 
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vedoucích pracovníků podniku a případně 
i zákaz tyto náhrady vyplatit, pokud je 
smlouva ukončena z důvodu nedostatečné 
výkonnosti podniku;

Or. hu


