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Τροπολογία 1
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση και ο κόσμος αντιμετωπίζουν τη 
χειρότερη κρίση των τελευταίων 60 ετών, 
ότι η πραγματική οικονομία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση της εν 
λόγω περιόδου και ότι αναμένεται 
επιδείνωση των όρων απασχόλησης, παρά 
τη σχετική ανάκαμψη της οικονομίας,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο κόσμος αντιμετωπίζουν τη 
χειρότερη οικονομική κρίση των 
τελευταίων 60 ετών, ότι η πραγματική 
οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 
χειρότερη ύφεση της εν λόγω περιόδου και 
ότι αναμένεται επιδείνωση των όρων 
απασχόλησης, παρά τη σχετική ανάκαμψη 
της οικονομίας,

Or. fr

Τροπολογία 2
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο κόσμος αντιμετωπίζουν τη 
χειρότερη κρίση των τελευταίων 60 ετών, 
ότι η πραγματική οικονομία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση της εν 
λόγω περιόδου και ότι αναμένεται 
επιδείνωση των όρων απασχόλησης, παρά 
τη σχετική ανάκαμψη της οικονομίας,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο κόσμος αντιμετωπίζουν τη 
χειρότερη οικονομική κρίση των 
τελευταίων 60 ετών, ότι η πραγματική 
οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 
χειρότερη ύφεση της εν λόγω περιόδου και 
ότι αναμένεται επιδείνωση των όρων 
απασχόλησης, παρά τη σχετική ανάκαμψη 
της οικονομίας,

Or. hu
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Τροπολογία 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες αποκλειστικά στην 
κερδοφορία των μετοχών αμοιβές 
συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές  
αμοιβές συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών,

Or. de

Τροπολογία 4
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες αποκλειστικά στην 
κερδοφορία των μετοχών αμοιβές
συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες στην επίτευξη κερδοφορίας 
βραχυπρόθεσμα και αύξησης των τιμών 
προς όφελος των μετόχων  συνεπάγονται 
ολοένα και περισσότερο επικίνδυνα 
μοντέλα εκμετάλλευσης εις βάρος των 
εργαζομένων, των αποταμιευτών και των 
επενδυτών,

Or. de
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Τροπολογία 5
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες αποκλειστικά στην 
κερδοφορία των μετοχών αμοιβές 
συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες αποκλειστικά στη 
βραχυπρόθεσμη κερδοφορία των μετοχών 
αμοιβές συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών, τα οποία εκτρέπονται από 
τον προορισμό τους της μακροπρόθεσμης 
επένδυσης,

Or. fr

Τροπολογία 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες αποκλειστικά στην 
κερδοφορία των μετοχών αμοιβές 
συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την πραγματική 
οικονομία, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες αποκλειστικά στην 
κερδοφορία των μετοχών αμοιβές 
συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών,

Or. en
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Τροπολογία 7
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και 
βασιζόμενες αποκλειστικά στην 
κερδοφορία των μετοχών αμοιβές 
συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργαζομένων, των αποταμιευτών και 
των επενδυτών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο 
χρηματοοικονομικό τομέα έχουν 
αποσυνδεθεί από την οικονομική 
δραστηριότητα, ενώ οι δυσανάλογα 
υψηλές και βασιζόμενες αποκλειστικά 
στην κερδοφορία των μετοχών αμοιβές 
συνεπάγονται κινδύνους ηθικά 
ανεπίτρεπτους εις βάρος των χρημάτων 
των εργατών, των εργαζομένων και των 
αποταμιευτών,

Or. fr

Τροπολογία 8
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
βαριές ευθύνες του για τη σημερινή κρίση, 
το σύστημα των μπόνους συνεχίζεται και 
ότι οι ομάδες πίεσης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα αρνούνται 
κάθε σχετική νομοθετική ρύθμιση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
βαριές ευθύνες του για τη σημερινή κρίση, 
το σύστημα των μπόνους συνεχίζεται,

Or. en

Τροπολογία 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
βαριές ευθύνες του για τη σημερινή 
κρίση, το σύστημα των μπόνους 
συνεχίζεται και ότι οι ομάδες πίεσης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα αρνούνται κάθε 
σχετική νομοθετική ρύθμιση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα 
των μπόνους, το οποίο επίσης επηρέασε 
τη σημερινή κρίση, συνεχίζεται και ότι οι 
ομάδες πίεσης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα αρνούνται κάθε σχετική νομοθετική 
ρύθμιση,

Or. en

Τροπολογία 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη E

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
δοθούν νέα δικαιώματα στους μισθωτούς
όσον αφορά τη διαχείριση της επιχείρησής 
τους, ώστε να καταστεί δυνατός ένας 
πραγματικός διάλογος με τους 
διευθύνοντες και ο σαφής καθορισμός των 
αποδοχών και των στόχων των 
επιχειρήσεων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη  
νομοθεσία σχετικά με την ενημέρωση και 
τη διαβούλευση με τους εργαζομένους 
όσον αφορά τη διαχείριση της επιχείρησής 
τους πρέπει να εφαρμόζεται ορθά, ώστε 
να καταστεί δυνατός ένας πραγματικός 
διάλογος με τους διευθύνοντες και ο σαφής 
καθορισμός των αποδοχών και των στόχων 
των επιχειρήσεων,

Or. en

Τροπολογία 11
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επιχειρηματικό μοντέλο, με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σεβασμό στο 

1. τονίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επιχειρηματικό μοντέλο, με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σεβασμό στο 
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δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των 
εργαζομένων· πιστεύει ότι ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας και να δείχνει 
μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα, 
ιδίως με την ευνοϊκότερη για την 
απασχόληση και την επαγγελματική 
κατάρτιση χρήση των πόρων·

δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των 
εργαζομένων· πιστεύει ότι ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας και να εκδηλώνει
κοινωνική υπευθυνότητα, ιδίως με την 
ευνοϊκότερη για την απασχόληση και την 
επαγγελματική κατάρτιση χρήση των 
πόρων· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη 
καταπολέμησης των φορολογικών 
παραδείσων· ζητεί να επιβάλλονται 
βαριές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν δραστηριότητα ή 
διατηρούν θυγατρικές  σε μη 
συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας,  και 
συγκεκριμένα  απαγόρευση χορήγησης 
ενισχύσεων από κράτος μέλος ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 12
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επιχειρηματικό μοντέλο, με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σεβασμό στο 
δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των 
εργαζομένων· πιστεύει ότι ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας και να δείχνει 
μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα, 
ιδίως με την ευνοϊκότερη για την 
απασχόληση και την επαγγελματική 
κατάρτιση χρήση των πόρων·

1. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
κόσμος χρειάζονται ένα νέο κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό παραγωγικό μοντέλο, με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σεβασμό στο 
δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των 
εργαζομένων, και μια νέα 
χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική που 
θα βασίζεται σε σύστημα κανόνων 
προληπτικής εποπτείας και δεοντολογίας 
και σε εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές 
αρχές με δεσμευτικές αρμοδιότητες· 
πιστεύει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας, να συμβάλλει σε 
μια βιώσιμη ανάπτυξη και να δείχνει 
μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα, 
ιδίως με την ευνοϊκότερη για την 
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απασχόληση και την επαγγελματική 
κατάρτιση χρήση των πόρων·

Or. it

Τροπολογία 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό
επιχειρηματικό μοντέλο, με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σεβασμό 
στο δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον 
των εργαζομένων· πιστεύει ότι ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας και να δείχνει 
μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα, 
ιδίως με την ευνοϊκότερη για την 
απασχόληση και την επαγγελματική 
κατάρτιση χρήση των πόρων·

1. τονίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα  
επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο σε 
συστήματα προληπτικής εποπτείας.
Μακροπρόθεσμα, επιβάλλεται η 
μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες 
με σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον και το 
συμφέρον των εργαζομένων και των 
εργοδοτών· πιστεύει ότι ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας και να δείχνει 
μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα, 
ιδίως με την ευνοϊκότερη για την 
απασχόληση και την επαγγελματική 
κατάρτιση χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 14
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με τις αρχές τις οποίες 
εισήγαγε η Επιτροπή με τις συστάσεις της 
στις 30 Απριλίου 2009 σχετικά, πρώτον, με 
τη δομή των αποδοχών και τη 

2. συμφωνεί με τις αρχές τις οποίες 
εισήγαγε η Επιτροπή με τις συστάσεις της 
στις 30 Απριλίου 2009, τονίζει όμως ότι οι 
συστάσεις αυτές  - ακριβώς σε ό,τι αφορά 
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διακυβέρνηση στον τομέα των αποδοχών 
των διοικητικών και διευθυντικών
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και, 
δεύτερον, τη δομή των αποδοχών, τη 
διαδικασία επεξεργασίας και εφαρμογής 
της πολιτικής αποδοχών (διακυβέρνηση), 
τη διαφάνεια της πολιτικής αποδοχών και 
τον προληπτικό έλεγχο (επίβλεψη) στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα·

το ευαίσθητο θέμα των αποζημιώσεων 
που χορηγούνται από τις επιχειρήσεις στα 
διοικητικά και διευθυντικά στελέχη τους  
- έχουν μεταφερθεί ανεπαρκώς από τα 
κράτη μέλη· ζητεί επειγόντως οι αρχές τις 
οποίες εισήγαγε η Επιτροπή με τις 
συστάσεις της στις 30 Απριλίου 2009
σχετικά, πρώτον, με τη δομή των 
αποδοχών και τη διακυβέρνηση στον 
τομέα των αποδοχών των διοικητικών και 
διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων 
εταιρειών και, δεύτερον, τη δομή των 
αποδοχών, τη διαδικασία επεξεργασίας και 
εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών 
(διακυβέρνηση), τη διαφάνεια της 
πολιτικής αποδοχών και τον προληπτικό 
έλεγχο (επίβλεψη) στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα, να καταστούν δεσμευτικές με 
κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 15
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με τις αρχές τις οποίες 
εισήγαγε η Επιτροπή με τις συστάσεις της 
στις 30 Απριλίου 2009 σχετικά, πρώτον, με 
τη δομή των αποδοχών και τη 
διακυβέρνηση στον τομέα των αποδοχών 
των διοικητικών και διευθυντικών 
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και, 
δεύτερον, τη δομή των αποδοχών, τη 
διαδικασία επεξεργασίας και εφαρμογής 
της πολιτικής αποδοχών (διακυβέρνηση), 
τη διαφάνεια της πολιτικής αποδοχών και 
τον προληπτικό έλεγχο (επίβλεψη) στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα·

2. συμφωνεί με τις αρχές τις οποίες 
εισήγαγε η Επιτροπή με τις συστάσεις της 
στις 30 Απριλίου 2009 σχετικά, πρώτον, με 
τη δομή των αποδοχών και τη 
διακυβέρνηση στον τομέα των αποδοχών 
των διοικητικών και διευθυντικών 
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και, 
δεύτερον, τη δομή των αποδοχών, τη 
διαδικασία επεξεργασίας και εφαρμογής 
της πολιτικής αποδοχών (διακυβέρνηση), 
τη διαφάνεια της πολιτικής αποδοχών και 
τον προληπτικό έλεγχο (επίβλεψη) στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα και ζητεί οι 
συστάσεις αυτές να μεταφερθούν σωστά 
στη διαδικασία αναθεώρησης της 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ·



AM\803598EL.doc 11/27 PE438.450v01-00

EL

Or. it

Τροπολογία 16
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι τα μέτρα των οποίων 
γίνεται απαρίθμηση σχετικά με την 
πολιτική αμοιβών των διοικητικών 
στελεχών των τραπεζών και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να 
παραμείνουν απλές συστάσεις, αλλά 
πρέπει να μετουσιωθούν σε δεσμευτικά 
μέτρα συνδεόμενα με ένα σύστημα 
εποπτείας και κυρώσεων, με στόχο το 
μεταβλητό τμήμα της αμοιβής (μπόνους, 
δικαιώματα προαίρεσης και κίνητρα) να 
μην  ωθεί σε  πολιτικές επενδύσεων και 
διαχείρισης των επιχειρήσεων 
υπερβολικά επικίνδυνες και 
αποσυνδεδεμένες από τις επιπτώσεις τους 
στην πραγματική οικονομία·

Or. it

Τροπολογία 17
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι οι πολιτικές αμοιβών που 
αποσκοπούν στην υγιή και βιώσιμη 
διαχείριση των  επιχειρήσεων 
δικαιολογούνται όχι μόνο  από ηθική 
άποψη  αλλά και από καθαρά οικονομική, 
διότι  οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν 
άμεσα την περιουσιακή κατάσταση και 
τις αναπτυξιακές  προοπτικές της ίδιας 
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της επιχείρησης αλλά και της οικονομίας 
γενικότερα, καθώς και στη διατήρηση 
και τη δημιουργία υψηλότερων επιπέδων 
απασχόλησης - όπως απαιτεί μια ορθή
και αποτελεσματική επιχειρηματική 
κοινωνική ευθύνη·

Or. it

Τροπολογία 18
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία·

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, απαιτεί οι μισθοί, 
τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία· ζητεί προς το 
σκοπό αυτό να διαμορφωθεί ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης των 
φορολογικών παραδείσων, προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες του G20 του 
Λονδίνου και του Πίτσμπουργκ·  

Or. fr
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Τροπολογία 19
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, επιθυμεί οι
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά
προοδευτική φορολογία·

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και τα 
αποτελέσματα της επιχείρησης, 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων· θεωρεί ότι, για 
λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και 
οικονομικής βιωσιμότητας, η σύνθεση, η 
δομή και το επίπεδο των αμοιβών και 
των συντάξεων των διοικητικών στελεχών 
των εισηγμένων επιχειρήσεων, των 
επιχειρήσεων με  κρατική συμμετοχή 
και/ή των επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
ενισχύσεις από τα κράτη μέλη ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα δεσμευτικά 
κριτήρια που ορίζονται από τις αρμόδιες 
εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και να
υπόκεινται σε κατάλληλη προοδευτική 
φορολογία·

Or. it

Τροπολογία 20
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
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των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία·

των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, απαιτεί οι μισθοί, 
τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια ίσα με το
40πλάσιο του διάμεσου σταθμισμένου 
εισοδήματος που διαπιστώνεται στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και βαριά 
προοδευτική φορολογία προκειμένου να 
συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της 
κοινωνικής προστασίας και των 
κοινωφελών υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης , επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία·

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης , επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και σε 
κατάλληλο έλεγχο διακυβέρνησης βάσει 
των ενδεδειγμένων δικαιωμάτων 
ενημέρωσης·
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Τροπολογία 22
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης , επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία·

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης , επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και οι 
δυσανάλογοι μισθοί, μπόνους και 
αποζημιώσεις να υπόκεινται κατ’ αρχήν 
σε βαριά προοδευτική φορολογία·

Or. de

Τροπολογία 23
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
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υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία·

υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές εισοδηματικές 
συνθήκες στα κράτη μέλη, και σε βαριά 
προοδευτική φορολογία, σύμφωνα με τις 
φορολογικές νομοθεσίες που ισχύουν στα 
κράτη μέλη·

Or. hu

Τροπολογία 24
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης , επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία·

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για 
αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη 
των μισθών και των συντάξεων των 
διευθυντικών στελεχών, στο σύνολό τους, 
με τα αντίστοιχα του προσωπικού και 
αποθαρρύνοντας την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης , επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους, τα  χρυσά 
αλεξίπτωτα, τα δικαιώματα προαίρεσης 
επί μετοχών και οι συντάξεις των 
διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη 
μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υπόκεινται σε ανώτατα όρια και βαριά 
προοδευτική φορολογία·

Or. fr
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Τροπολογία 25
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει την ιδιαίτερη κοινωνική 
ευθύνη των επιχειρήσεων·  προς το σκοπό 
αυτό, μια πολιτική αμοιβών πρέπει να 
εντάσσεται σε ένα πολυετές πλαίσιο τριών 
τουλάχιστον ετών, προκειμένου να 
αξιολογούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις 
των αποφάσεων που λαμβάνονται και να 
μην περιορίζεται η αξιολόγηση και ο 
καθορισμός των αμοιβών σε 
αποκλειστικώς οικονομικά κριτήρια·

Or. fr

Τροπολογία 26
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι πεπεισμένο ότι για τον 
καθορισμό της πολιτικής αμοιβών των 
διοικητικών στελεχών και τη μετέπειτα 
αξιολόγησή της σε σχέση με τη 
διαχείριση και την ανάπτυξη της 
επιχείρησης είναι ανάγκη να λαμβάνονται 
επίσης υπόψη μη οικονομικά κριτήρια, 
όπως είναι η επίτευξη των στόχων 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, 
η οποία, για να έχει νόημα, θα πρέπει να 
γίνεται σε ένα επαρκή χρονικό ορίζοντα· 
επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η 
διαχείριση της επιχείρησης και η 
πολιτική αμοιβών πρέπει να σέβονται και 
να προωθούν τις αρχές που 
καθιερώνονται από τις συνθήκες και τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες όσον αφορά τη 
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μισθολογική ισότητα  και την ίση 
μεταχείριση γυναικών και ανδρών·

Or. it

Τροπολογία 27
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί να θεσπιστεί ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς προκειμένου να εναρμονίζονται 
οι πρακτικές στον τομέα των αμοιβών και 
να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χρηματοοικονομικών κέντρων·

Or. fr

Τροπολογία 28
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί να παρακολουθείται η εφαρμογή 
του εν λόγω πλαισίου αναφοράς με 
ακριβείς δείκτες και διαδικασία 
«κατονομασίας και ονειδισμού»·

Or. fr

Τροπολογία 29
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί, υπό το πρίσμα περιπτώσεων όπως 
του Dell στην Ιρλανδία, να προβαίνει το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
εξέταση της χρήσης των ευρωπαϊκών 
ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις καθώς 
και των κοινωνικών επιπτώσεών τους· 
ζητεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εξέταση αυτή η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, η επαγγελματική κατάρτιση 
και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

4. ζητεί, υπό το πρίσμα περιπτώσεων όπως 
του Dell στην Ιρλανδία, να προβαίνει το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
εξέταση της χρήσης των ευρωπαϊκών 
ενισχύσεων, των επιπτώσεών τους στη 
στρατηγική των επιχειρήσεων και του 
κοινωνικού αντίκτυπού τους· ζητεί να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση 
αυτή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
η επαγγελματική κατάρτιση και η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 30
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί, υπό το πρίσμα περιπτώσεων όπως 
του Dell στην Ιρλανδία, να προβαίνει το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
εξέταση της χρήσης των ευρωπαϊκών 
ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις καθώς 
και των κοινωνικών επιπτώσεών τους· 
ζητεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εξέταση αυτή η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, η επαγγελματική κατάρτιση 
και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

4. ζητεί, υπό το πρίσμα περιπτώσεων όπως 
του Dell στην Ιρλανδία, να προβαίνει το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
εξέταση της χρήσης των ευρωπαϊκών 
ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις καθώς 
και των κοινωνικών επιπτώσεών τους· 
ζητεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εξέταση αυτή η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, η επαγγελματική κατάρτιση 
και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 31
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ σχετικά με τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις προκειμένου οι παραπάνω 
αρχές να καταστούν δεσμευτικές για τις 
τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, 
υποβάλλοντάς τις σε προληπτικό έλεγχο 
και αφαιρώντας από τα ίδια κεφάλαια τις 
προβλέψεις για μισθούς των διευθυντικών 
στελεχών της επιχείρησης· τονίζει ότι θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μια ενισχυμένη 
ευρωπαϊκή ρύθμιση για το σύνολο του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών και 
των οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων (όπως τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια)·

5. συμφωνεί με την πρόταση της 
Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 
2006/49/ΕΚ σχετικά με τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις προκειμένου οι παραπάνω 
αρχές να καταστούν δεσμευτικές για τις 
τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, 
υποβάλλοντάς τις σε προληπτικό έλεγχο 
και ενεργώντας με τρόπο ώστε το 
συνολικό ποσό των μεταβλητών αμοιβών 
να μην περιορίζει τη δυνατότητά τους να 
αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια· τονίζει ότι θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μια ενισχυμένη 
ευρωπαϊκή ρύθμιση για το σύνολο του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών και 
των οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων (όπως τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια)·

Or. fr

Τροπολογία 32
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επιβεβαιώνει την ανάγκη επιβολής 
κυρώσεων για κάθε μορφής διάκριση 
εντός των επιχειρήσεων, ιδίως ως προς 
τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών, 
την εξέλιξη των σταδιοδρομιών και τη 
διαδικασία πρόσληψης διευθυντικών 
στελεχών·

Or. fr
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Τροπολογία 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη χορήγηση δεσμευτικών 
αρμοδιοτήτων στις εθνικές ελεγκτικές 
αρχές, ώστε να επιβάλλουν την τήρηση 
των αρχών αυτών, και η χορήγηση 
ενισχύσεων να εξαρτάται από την 
ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά την 
απασχόληση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί τη χορήγηση δεσμευτικών 
αρμοδιοτήτων στις εθνικές ελεγκτικές 
αρχές, ώστε να επιβάλλουν την τήρηση 
των αρχών της υγιούς 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 34
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη χορήγηση δεσμευτικών 
αρμοδιοτήτων στις εθνικές ελεγκτικές 
αρχές, ώστε να επιβάλλουν την τήρηση 
των αρχών ατών, και η χορήγηση 
ενισχύσεων να εξαρτάται από την 
ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά την 
απασχόληση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί τη χορήγηση δεσμευτικών 
αρμοδιοτήτων στις εθνικές ελεγκτικές 
αρχές, ώστε να επιβάλλουν την τήρηση 
των αρχών ατών, και απαιτεί η χορήγηση 
ενισχύσεων να εξαρτάται από την 
ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά την 
απασχόληση, την ισότητα αμοιβών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
επαγγελματική κατάρτιση και τις συνθήκες 
εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 35
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη χορήγηση δεσμευτικών 
αρμοδιοτήτων στις εθνικές ελεγκτικές 
αρχές, ώστε να επιβάλλουν την τήρηση 
των αρχών αυτών, και η χορήγηση 
ενισχύσεων να εξαρτάται από την 
ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά την 
απασχόληση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας·

6. ζητεί τη χορήγηση δεσμευτικών 
αρμοδιοτήτων στις εθνικές ελεγκτικές 
αρχές, ώστε να επιβάλλουν την τήρηση 
των αρχών αυτών, και η χορήγηση 
ενισχύσεων να εξαρτάται από την 
ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά την 
απασχόληση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας και 
να συνδέεται με τα συγκεκριμένα μέτρα 
που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό·

Or. hu

Τροπολογία 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει ότι, κατά τη φάση της 
οικονομικής ανασυγκρότησης, πέρα από 
τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας,  
μείζονα σημασία έχουν τα μέτρα για την 
προστασία της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και των συνθηκών εργασίας 
και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 
όλους τους ενδιαφερομένους·

Or. en
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Τροπολογία 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή ώστε η ρύθμιση 
των οικονομικών κινήτρων και των δομών 
των αμοιβών σε αυτόν τον τομέα να μην 
πραγματοποιείται εις βάρος του 
δικαιώματος των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις· ζητεί να διευκρινίζεται 
το θέμα αυτό στο κυρίως σώμα της 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ και όχι μόνο στο 
προοίμιό της·

7. εφιστά την προσοχή ώστε η ρύθμιση 
των οικονομικών κινήτρων και των δομών 
των αμοιβών σε αυτόν τον τομέα να μην 
πραγματοποιείται εις βάρος του 
δικαιώματος των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 38
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή ώστε η ρύθμιση 
των οικονομικών κινήτρων και των δομών 
των αμοιβών σε αυτόν τον τομέα να μην 
πραγματοποιείται εις βάρος του 
δικαιώματος των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις· ζητεί να διευκρινίζεται 
το θέμα αυτό στο κυρίως σώμα της 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ και όχι μόνο στο 
προοίμιό της·

7. εφιστά την προσοχή ώστε η ρύθμιση 
των οικονομικών κινήτρων και των δομών 
των αμοιβών στο χρηματοοικονομικό
τομέα να μην πραγματοποιείται εις βάρος 
του δικαιώματος των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις· ζητεί να διευκρινίζεται 
το θέμα αυτό στο κυρίως σώμα της 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ και όχι μόνο στο 
προοίμιό της·

Or. fr
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Τροπολογία 39
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πολιτικές για τις αποδοχές των διοικητικών 
στελεχών έναντι των μισθωτών και των 
πολιτών καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, 
ελέγχου και διαβούλευσης για τους 
εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις τους μέσω των επιτροπών 
επιχειρήσεων και των επιτροπών ομάδων·

8. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πολιτικές για τις αποδοχές των διοικητικών 
στελεχών έναντι των μισθωτών και των 
πολιτών καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, 
ελέγχου και διαβούλευσης για τους 
εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις τους μέσω των επιτροπών 
επιχειρήσεων και των επιτροπών ομάδων· 
ζητεί, προς το σκοπό αυτό, στους ομίλους 
που περιλαμβάνουν πολλές οντότητες, οι 
δομές ελέγχου και διαβούλευσης των 
εργαζομένων να έχουν πρόσβαση στον 
ισολογισμό όλων των 
χρηματοπιστωτικών εταιρειών και των 
άλλων εταιρειών χαρτοφυλακίου του 
ομίλου, ώστε να διαθέτουν μια γενική και 
κατάλληλη εικόνα του ομίλου·

Or. fr

Τροπολογία 40
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πολιτικές για τις αποδοχές των διοικητικών 
στελεχών έναντι των μισθωτών και των 
πολιτών καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, 
ελέγχου και διαβούλευσης για τους 
εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις τους μέσω των επιτροπών 
επιχειρήσεων και των επιτροπών ομάδων·

8. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πολιτικές για τις αποδοχές των διοικητικών 
στελεχών έναντι των μισθωτών και των 
πολιτών καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, 
ελέγχου και διαβούλευσης για τους 
εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις τους μέσω των επιτροπών 
επιχειρήσεων και των επιτροπών ομάδων· 
θεωρεί ότι στον τομέα των αμοιβών οι 
επιτροπές επιχειρήσεων μπορούν να 
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διαδραματίζουν χρήσιμο ρόλο όσον 
αφορά τη διαφάνεια, την ενημέρωση και 
τη διάδοση των πολιτικών που 
αναφέρονται στα διευθυντικά επίπεδα 
αμοιβών, με στόχο τη σύνδεση των 
πολιτικών αυτών με επενδυτικές επιλογές 
της επιχείρησης που διαφυλάσσουν την 
απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας  
των εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πολιτικές για τις αποδοχές των διοικητικών 
στελεχών έναντι των μισθωτών και των 
πολιτών καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, 
ελέγχου και διαβούλευσης για τους 
εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις τους μέσω των επιτροπών 
επιχειρήσεων και των επιτροπών ομάδων·

8. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πολιτικές για τις αποδοχές των διοικητικών 
στελεχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει το
δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης 
για τους εργαζομένους και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους μέσω 
των επιτροπών επιχειρήσεων και των 
επιτροπών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές 
επιλογές συστημάτων διαχείρισης, 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 

9. ζητεί να εφαρμόζονται αποτελεσματικά 
οι κανόνες που αφορούν τη  διαβούλευση 
και συμμετοχή των εργαζομένων που 
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εργαζομένων που επιλέγονται σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/86/ΕΚ για τη 
συμπλήρωση του καταστατικού της 
ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο 
των εργαζομένων, οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων να μπορούν να έχουν σε 
κάθε περίπτωση δικαίωμα στην 
εκπόνηση και τον έλεγχο των αμοιβών 
των διευθυντικών στελεχών.

επιλέγονται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/86/ΕΚ για τη συμπλήρωση του 
καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 43
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. ζητεί επειγόντως την προώθηση  
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις μέσω  
σύστασης της Επιτροπής σχετικά με την 
καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικής 
ποσόστωσης στη σύνθεση των οργάνων 
των επιχειρήσεων καθώς και ορισμένων 
οργανισμών και αρχών·

Or. de

Τροπολογία 44
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. ζητεί κάθε κράτος μέλος να 
υποβάλλει στην Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με 
την εξέλιξη των πρακτικών στον τομέα 
της δεοντολογίας διαχείρισης 
επιχειρήσεων στο έδαφός του·
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Or. fr

Τροπολογία 45
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α.  προτείνει, παράλληλα με τον 
αυστηρότερο καθορισμό της 
ανεξαρτησίας των μελών των 
διευθυντικών οργάνων της επιχείρησης, 
οι εθνικές ελεγκτικές αρχές να 
εκπονήσουν αποτελεσματικότερους 
μηχανισμούς για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, η εφαρμογή των οποίων θα 
επιτρέψει όχι μόνο να ενισχυθεί  η ηθική 
διαχείριση των επιχειρήσεων, αλλά και να 
αυξηθεί η οικονομική απόδοσή τους·

Or. hu

Τροπολογία 46
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. υποστηρίζει, σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής της 30ής 
Απριλίου 2009,  την επιβολή ανώτατων 
ορίων στις αποζημιώσεις λόγω 
καταγγελίας σύμβασης των διευθυντικών 
στελεχών μιας επιχείρησης, ακόμη και 
την απαγόρευση  αποζημίωσής τους, εάν 
έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης λόγω 
ανεπαρκών επιδόσεων της επιχείρησης·

Or. hu


