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Tarkistus 1
Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja 
koko maailma ovat joutuneet kohtaamaan 
vakavimman kriisin 60 vuoteen, että 
reaalitalouden on selviydyttävä aikakauden 
pahimmasta lamasta ja että työllisyyden 
odotetaan heikkenevän talouden 
suhteellisesta elpymisestä huolimatta,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja 
koko maailma ovat joutuneet kohtaamaan 
vakavimman talouskriisin 60 vuoteen, että 
reaalitalouden on selviydyttävä aikakauden 
pahimmasta lamasta ja että työllisyyden 
odotetaan heikkenevän talouden 
suhteellisesta elpymisestä huolimatta,

Or. fr

Tarkistus 2
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja 
koko maailma ovat joutuneet kohtaamaan 
vakavimman kriisin 60 vuoteen, että 
reaalitalouden on selviydyttävä aikakauden 
pahimmasta lamasta ja että työllisyyden 
odotetaan heikkenevän talouden 
suhteellisesta elpymisestä huolimatta,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja 
koko maailma ovat joutuneet kohtaamaan 
vakavimman talouskriisin 60 vuoteen, että 
reaalitalouden on selviydyttävä aikakauden 
pahimmasta lamasta ja että työllisyyden 
odotetaan heikkenevän talouden 
suhteellisesta elpymisestä huolimatta,

Or. hu

Tarkistus 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
yksinomaan osakkeenomistajien 
voittoihin johtaen moraalittomien riskien 
ottamiseen työntekijöiden, säästäjien ja 
sijoittajien rahoilla,

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria johtaen 
moraalittomien riskien ottamiseen 
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien 
rahoilla,

Or. de

Tarkistus 4
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
yksinomaan osakkeenomistajien voittoihin 
johtaen moraalittomien riskien ottamiseen
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien 
rahoilla,

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
etenkin osakkeenomistajien lyhyen 
aikavälin voittojen ja kurssinnousujen 
varmistamiseen johtaen yhä 
riskialttiimpiin liiketoimintamalleihin
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien
kustannuksella,

Or. de

Tarkistus 5
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että B. ottaa huomioon, että 
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rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
yksinomaan osakkeenomistajien voittoihin 
johtaen moraalittomien riskien ottamiseen 
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien 
rahoilla,

rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
yksinomaan osakkeenomistajien lyhyen 
aikavälin voittoihin johtaen 
moraalittomien riskien ottamiseen 
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien 
rahoilla, joita ei käytetty enää pitkän 
aikavälin sijoituksiin,

Or. fr

Tarkistus 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
yksinomaan osakkeenomistajien voittoihin 
johtaen moraalittomien riskien ottamiseen 
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien 
rahoilla,

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet reaalitaloudesta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
yksinomaan osakkeenomistajien voittoihin 
johtaen moraalittomien riskien ottamiseen 
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien 
rahoilla,

Or. en

Tarkistus 7
Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet talouskasvusta ja että palkkiot 
olivat suhteettoman suuria ja perustuivat 
yksinomaan osakkeenomistajien voittoihin 

B. ottaa huomioon, että 
rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät 
riippuneet taloudellisesta toiminnasta ja 
että palkkiot olivat suhteettoman suuria ja 
perustuivat yksinomaan 
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johtaen moraalittomien riskien ottamiseen 
työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien
rahoilla,

osakkeenomistajien voittoihin johtaen 
moraalittomien riskien ottamiseen 
työntekijöiden ja säästäjien rahoilla,

Or. fr

Tarkistus 8
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että vaikka se onkin 
suurelta osin syypää nykyiseen kriisiin, 
bonusjärjestelmä on pitänyt pintansa ja että 
rahoitusalan eturyhmät torjuvat kaiken 
alaa koskevan lainsäädännön,

D. ottaa huomioon, että vaikka se onkin 
suurelta osin syypää nykyiseen kriisiin, 
bonusjärjestelmä on pitänyt pintansa, 

Or. en

Tarkistus 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että vaikka se onkin 
suurelta osin syypää nykyiseen kriisiin,
bonusjärjestelmä on pitänyt pintansa ja että 
rahoitusalan eturyhmät torjuvat kaiken alaa 
koskevan lainsäädännön,

D. ottaa huomioon, että bonusjärjestelmä, 
jolla oli myös vaikutus nykyiseen kriisiin,
on pitänyt pintansa ja että rahoitusalan 
eturyhmät torjuvat kaiken alaa koskevan 
lainsäädännön,

Or. en
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Tarkistus 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. katsoo, että palkansaajille on tarpeen 
suoda lisää oikeuksia yritysten 
hallinnoinnissa, jotta heidän todellinen 
vuoropuhelunsa yritysjohtajien kanssa olisi 
mahdollista, ja että palkat ja yritysten 
tavoitteet on määriteltävä selkeästi,

E. katsoo, että voimassa oleva 
lainsäädäntö työntekijöille tiedottamisesta 
ja heidän kuulemisestaan on pantava 
asianmukaisesti täytäntöön yritysten 
hallinnoinnissa, jotta heidän todellinen 
vuoropuhelunsa yritysjohtajien kanssa olisi 
mahdollista, ja että palkat ja yritysten 
tavoitteet on määriteltävä selkeästi,

Or. en

Tarkistus 11
Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että maailma tarvitsee uuden 
sosiaalisen ja ympäristön huomioon 
ottavan pitkän aikavälin kaupankäynnin 
mallin, joka on yleisen edun sekä 
työntekijöiden etujen mukainen; katsoo, 
että rahoituspalvelualan on vastattava 
reaalitalouden tarpeisiin ja osoitettava 
suurempaa sosiaalista vastuullisuutta 
erityisesti käyttämällä työllisyyttä ja 
koulutusta edistäviä resursseja;

1. korostaa, että maailma tarvitsee uuden
sosiaalisen ja ympäristön huomioon 
ottavan pitkän aikavälin kaupankäynnin 
mallin, joka on yleisen edun sekä 
työntekijöiden etujen mukainen; katsoo, 
että rahoituspalvelualan on vastattava 
reaalitalouden tarpeisiin ja osoitettava 
sosiaalista vastuullisuutta erityisesti 
käyttämällä työllisyyttä ja koulutusta 
edistäviä resursseja; palauttaa mieliin, että 
on ehdottoman välttämätöntä taistella 
veroparatiiseja vastaan; vaatii, että 
sellaisia yrityksiä, joilla on liiketoimintaa 
tai tytäryhtiöitä alueilla, jotka eivät tee 
yhteistyötä, rangaistaan tuntuvasti, muun 
muassa kieltämällä kyseisiltä yrityksiltä 
jäsenvaltion tai Euroopan unionin 
myöntämät tuet;
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Or. fr

Tarkistus 12
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että maailma tarvitsee uuden 
sosiaalisen ja ympäristön huomioon 
ottavan pitkän aikavälin kaupankäynnin 
mallin, joka on yleisen edun sekä 
työntekijöiden etujen mukainen; katsoo, 
että rahoituspalvelualan on vastattava 
reaalitalouden tarpeisiin ja osoitettava 
suurempaa sosiaalista vastuullisuutta 
erityisesti käyttämällä työllisyyttä ja 
koulutusta edistäviä resursseja;

1. korostaa, että Euroopan unioni ja 
maailma tarvitsevat uuden sosiaalisen ja 
ympäristön huomioon ottavan pitkän 
aikavälin tuotantomallin, joka on yleisen 
edun sekä työntekijöiden etujen mukainen, 
sekä uuden rahoitusarkkitehtuurin, joka 
perustuu vakavaraisuutta ja eettisiä 
sääntöjä koskevaan järjestelmään ja jota 
valvovat sitovat toimivaltuudet omaavat 
kansalliset ja eurooppalaiset 
valvontaviranomaiset; katsoo, että 
rahoituspalvelualan on vastattava 
reaalitalouden tarpeisiin, edistettävä 
kestävää kehitystä ja osoitettava 
suurempaa sosiaalista vastuullisuutta 
erityisesti käyttämällä työllisyyttä ja 
koulutusta edistäviä resursseja;

Or. it

Tarkistus 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että maailma tarvitsee uuden 
sosiaalisen ja ympäristön huomioon 
ottavan pitkän aikavälin kaupankäynnin 
mallin, joka on yleisen edun sekä 
työntekijöiden etujen mukainen; katsoo, 
että rahoituspalvelualan on vastattava 
reaalitalouden tarpeisiin ja osoitettava 

1. korostaa, että maailma tarvitsee 
kaupankäynnin mallin, joka perustuu 
vakauden valvontaa koskeville 
järjestelmille; katsoo, että pitkällä 
aikavälillä sosiaaliset ja ympäristön 
tarpeet tulevat vaatimaan runsaasti 
huomiota, ja huomioon on otettava 
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suurempaa sosiaalista vastuullisuutta 
erityisesti käyttämällä työllisyyttä ja 
koulutusta edistäviä resursseja;

yleinen etu sekä työntekijöiden ja 
työnantajien edut; katsoo, että 
rahoituspalvelualan on vastattava 
reaalitalouden tarpeisiin ja osoitettava 
suurempaa sosiaalista vastuullisuutta 
erityisesti käyttämällä työllisyyttä ja 
koulutusta edistäviä resursseja;

Or. en

Tarkistus 14
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kannattaa komission 30. huhtikuuta 2009 
esittämiin suosituksiin sisältyneitä 
periaatteita, jotka koskevat ensinnäkin 
palkka- ja palkkiorakennetta ja 
pörssiyhtiöiden hallinto- ja valvontaelinten 
jäsenten ja johtajien palkkioiden 
valvontajärjestelmää sekä toiseksi palkka-
ja palkkiorakennetta, palkka- ja 
palkkiopolitiikan suunnittelua ja toteutusta 
(päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä), 
palkka- ja palkkiopolitiikan avoimuutta 
sekä rahoituspalvelualan toiminnan 
vakauden valvontaa;

2. kannattaa komission 30. huhtikuuta 2009 
esittämiin suosituksiin sisältyneitä 
periaatteita, mutta korostaa kuitenkin, että 
jäsenvaltiot eivät ole saattaneet näitä 
suosituksia tyydyttävällä tavalla osaksi 
kansallista lainsäädäntöään, etenkään 
arkaluonteisena pidettyjen yritysjohtajien 
palkka- ja palkkiojärjestelyjen osalta; 
vaatii, että komission 30. huhtikuuta 2009 
esittämien suositusten periaatteet, jotka 
koskevat ensinnäkin palkka- ja 
palkkiorakennetta ja pörssiyhtiöiden 
hallinto- ja valvontaelinten jäsenten ja 
johtajien palkkioiden valvontajärjestelmää 
sekä toiseksi palkka- ja palkkiorakennetta, 
palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelua ja 
toteutusta (päätöksenteko- ja 
valvontajärjestelmä), palkka- ja 
palkkiopolitiikan avoimuutta sekä 
rahoituspalvelualan toiminnan vakauden 
valvontaa, tehdään sitoviksi EU:n 
asetuksen avulla;

Or. de
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Tarkistus 15
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kannattaa komission 30. huhtikuuta 2009 
esittämiin suosituksiin sisältyneitä 
periaatteita, jotka koskevat ensinnäkin 
palkka- ja palkkiorakennetta ja 
pörssiyhtiöiden hallinto- ja valvontaelinten 
jäsenten ja johtajien palkkioiden 
valvontajärjestelmää sekä toiseksi palkka-
ja palkkiorakennetta, palkka- ja 
palkkiopolitiikan suunnittelua ja toteutusta 
(päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä), 
palkka- ja palkkiopolitiikan avoimuutta 
sekä rahoituspalvelualan toiminnan 
vakauden valvontaa;

2. kannattaa komission 30. huhtikuuta 2009 
esittämiin suosituksiin sisältyneitä 
periaatteita, jotka koskevat ensinnäkin 
palkka- ja palkkiorakennetta ja 
pörssiyhtiöiden hallinto- ja valvontaelinten 
jäsenten ja johtajien palkkioiden 
valvontajärjestelmää sekä toiseksi palkka-
ja palkkiorakennetta, palkka- ja 
palkkiopolitiikan suunnittelua ja toteutusta 
(päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä), 
palkka- ja palkkiopolitiikan avoimuutta 
sekä rahoituspalvelualan toiminnan 
vakauden valvontaa, ja pyytää, että nämä 
suositukset otetaan asianmukaisesti 
huomioon tarkistettaessa direktiiviä 
2006/49/EY;

Or. it

Tarkistus 16
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että pankkien ja 
luottolaitosten johtajien palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä 
ei voi esittää pelkkien suositusten 
muodossa, vaan ne olisi muunnettava 
sitoviksi toimenpiteiksi, jotka ovat osa 
valvonta- ja sanktiojärjestelmää sen 
varmistamiseksi, että palkan muuttuva 
osa (bonukset, osakeoptiot ja 
kannustimet) eivät edellytä kohtuuttoman 
riskialtista sijoituspolitiikkaa ja 
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yrityshallintoa, jossa ei oteta huomioon 
reaalitaloudelle aiheutuvia vaikutuksia;

Or. it

Tarkistus 17
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että moitteettomaan ja 
kestävään yrityshallintoon tähtäävä 
palkka- ja palkkiopolitiikka ei perustu 
yksinomaan eettisiin periaatteisiin, vaan 
niillä on myös erityinen taloudellinen 
ulottuvuus, sillä nämä politiikat 
vaikuttavat suoraan varojen 
säilyttämiseen ja kehitysnäkymiin sekä 
kyseisissä yrityksissä että taloudessa 
yleensä ja korkeatasoisten työpaikkojen 
säilyttämiseen sekä uusien luomiseen, 
kuten asianmukaisen ja tehokkaan 
yrityksen sosiaalinen vastuu edellyttää;

Or. it

Tarkistus 18
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
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sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti;

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti; pyytää tässä yhteydessä 
eurooppalaisen veroparatiisien vastaisen 
suunnitelman laatimista, jotta 
konkretisoidaan Lontoossa ja 
Pittsburghissa pidetyissä G20-kokouksissa 
annetut ilmoitukset;

Or. fr

Tarkistus 19
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja 
ja että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti;

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin sekä yrityksen 
tulokseen ja että edistetään liiallisen 
riskinoton välttämistä; katsoo sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja talouden 
kestävyyden vuoksi, että pörssissä 
noteerattujen, julkisen alan 
osakkeenomistajia omaavien ja/tai 
valtiontukia tai Euroopan unionilta tukea 
saavien yritysten johtajien palkkojen ja 
eläkkeiden koostumuksen, rakenteen ja 
tason on vastattava toimivaltaisten 
kansallisten ja eurooppalaisten 
viranomaisten määrittelemiä sitovia 
kriteereitä ja että niitä on verotettava 
riittävästi ja progressiivisesti;

Or. it
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Tarkistus 20
Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti;

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja, 
joka on 40 kertaa asianomaisen 
jäsenvaltion mediaanitulo, ja että niitä 
verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti, jotta edesautetaan 
sosiaalisen suojelun ja julkisten 
palvelujen rahoittamista;

Or. fr

Tarkistus 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
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bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti;

bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että ne alistetaan asianmukaiselle 
hallintotavan valvonnalle, joka perustuu 
riittäviin tiedonsaantia koskeviin 
oikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 22
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti;

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että kohtuuttomia palkkoja, bonuksia ja 
korvauksia verotetaan pääsääntöisesti 
ankaralla kädellä progressiivisesti;

Or. de

Tarkistus 23
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
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palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti;

palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja 
ottaen huomioon jäsenvaltioissa 
vallitsevat erilaiset tulotasot ja että niitä 
verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti kussakin jäsenvaltiossa 
voimassa olevan verolainsäädännön 
mukaisesti;

Or. hu

Tarkistus 24
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja 
että niitä verotetaan ankaralla kädellä 
progressiivisesti;

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä 
maksettavien palkkojen 
oikeasuhteisuudesta siten, että johtajien 
palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään 
kokonaisuudessaan muun henkilöstön 
palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään 
liiallisen riskinoton välttämistä, ja vaatii 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 
että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
tukea saavien yritysten johtajien palkoille, 
bonuksille, kultaisille kädenpuristuksille, 
osakeoptioille ja eläkkeille asetetaan 
yläraja ja että niitä verotetaan ankaralla 
kädellä progressiivisesti;

Or. fr
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Tarkistus 25
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. palauttaa mieliin, että yrityksillä on 
erityinen sosiaalinen vastuu; katsoo näin 
ollen, että palkkapolitiikkaa on 
harjoitettava osana vähintään kolmen 
vuoden mittaista monivuotista kehystä, 
jotta tehtyjen päätösten sosiaalista 
vaikutusta on mahdollista arvioida ja jotta 
palkkojen ja palkkioiden arviointi ja 
määrittely ei perustu yksinomaan 
taloudellisiin kriteereihin;

Or. fr

Tarkistus 26
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on vakuuttunut siitä, että 
määriteltäessä johtajien palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja arvioitaessa tätä 
politiikkaa suhteessa yrityksen hallintoon 
ja kehitykseen on tarpeen ottaa huomioon 
myös muut kuin rahoitukseen liittyvät 
kriteerit, kuten sosiaaliseen ja ympäristöä 
koskevaan vastuuseen liittyvien 
tavoitteiden saavuttaminen, ja näitä on 
arvioitava riittävän pitkällä aikavälillä, 
jotta se olisi merkityksellistä; korostaa, 
että yrityshallinnon ja palkka- ja 
palkkiopolitiikan on noudatettava ja 
edistettävä Euroopan unionin 
perussopimuksiin kirjattuja periaatteita ja 
miesten ja naisten palkkauksen tasa-
arvoisuudesta ja tasavertaisesta 
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kohtelusta annettuja direktiivejä;

Or. it

Tarkistus 27
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää, että laaditaan eurooppalainen 
viitekehys eurooppalaisten rahoitusalan 
keskusten palkka- ja palkkiojärjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi ja kilpailun 
vääristymisen torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 28
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pyytää, että tämän viitekehyksen 
täytäntöönpanoa seurataan tarkkojen 
indikaattoreiden ja "naming and 
shaming" -menettelyn avulla; 

Or. fr
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Tarkistus 29
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii Dell Irelandin tyyppisten 
tapausten vuoksi, että Euroopan unionin 
tuomioistuin tutkii EU:n tukien käyttöä 
yrityksissä sekä niiden sosiaalisia 
vaikutuksia; vaatii ottamaan kyseisessä 
tutkimuksessa huomioon työpaikkojen 
luomisen, koulutuksen ja työolojen 
parantamisen;

4. vaatii Dell Irelandin tyyppisten 
tapausten vuoksi, että Euroopan unionin 
tuomioistuin tutkii EU:n tukien käyttöä, 
niiden vaikutusta yritysten strategioihin 
sekä niiden sosiaalisia jälkivaikutuksia; 
vaatii ottamaan kyseisessä tutkimuksessa 
huomioon työpaikkojen luomisen, 
koulutuksen ja työolojen parantamisen;

Or. fr

Tarkistus 30
Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii Dell Irelandin tyyppisten 
tapausten vuoksi, että Euroopan unionin 
tuomioistuin tutkii EU:n tukien käyttöä 
yrityksissä sekä niiden sosiaalisia 
vaikutuksia; vaatii ottamaan kyseisessä 
tutkimuksessa huomioon työpaikkojen 
luomisen, koulutuksen ja työolojen 
parantamisen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 31
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannattaa komission ehdotusta 
sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten 
omien varojen riittävyydestä annetun 
direktiivin 2006/49/EY* tarkistamisesta 
edellä mainittujen periaatteiden 
saattamiseksi pankkeja ja 
sijoituspalveluyrityksiä velvoittaviksi 
kohdistamalla niihin toiminnan vakauden 
valvontaa ja ottamalla yritysjohtajien 
palkkoihin tarkoitetut varat pois omista 
varoista; painottaa, että tehostettua 
eurooppalaista sääntelyä pitäisi soveltaa 
koko rahoituspalvelualaan vakuutukset ja 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (kuten 
hedgerahastot ja yksityiset 
pääomasijoitusrahastot) mukaan lukien;

5. kannattaa komission ehdotusta 
sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten 
omien varojen riittävyydestä annetun 
direktiivin 2006/49/EY1 tarkistamisesta 
edellä mainittujen periaatteiden 
saattamiseksi pankkeja ja 
sijoituspalveluyrityksiä velvoittaviksi 
kohdistamalla niihin toiminnan vakauden 
valvontaa ja varmistamalla, että palkkojen 
ja palkkioiden muuttuvan osan 
kokonaismäärä ei rajoita yritysten 
kapasiteettia lisätä omia varoja; painottaa, 
että tehostettua eurooppalaista sääntelyä 
pitäisi soveltaa koko rahoituspalvelualaan 
vakuutukset ja vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot (kuten hedgerahastot ja 
yksityiset pääomasijoitusrahastot) mukaan 
lukien;

Or. fr

Tarkistus 32
Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vahvistaa, että on tarpeen rangaista 
kaikenlaisesta syrjinnästä yrityksissä, 
erityisesti mitä tulee palkka- ja 
palkkauspolitiikan määrittelyyn, 
urakehitykseen ja johtajien rekrytointiin;
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Or. fr

Tarkistus 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa myöntämään kansallisille 
valvontaviranomaisille sitovat 
toimivaltuudet edellä mainittujen
periaatteiden noudattamisen valvomiseksi, 
ja vaatii, että tukiin on liityttävä 
työllisyyttä, koulutusta ja työoloja 
koskevia sitoumuksia;

6. kehottaa myöntämään kansallisille 
valvontaviranomaisille sitovat 
toimivaltuudet moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden noudattamisen 
valvomiseksi;

Or. en

Tarkistus 34
Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa myöntämään kansallisille 
valvontaviranomaisille sitovat 
toimivaltuudet edellä mainittujen 
periaatteiden noudattamisen valvomiseksi, 
ja vaatii, että tukiin on liityttävä 
työllisyyttä, koulutusta ja työoloja koskevia 
sitoumuksia;

6. kehottaa myöntämään kansallisille 
valvontaviranomaisille sitovat 
toimivaltuudet edellä mainittujen 
periaatteiden noudattamisen valvomiseksi, 
ja vaatii, että tukiin on liityttävä 
työllisyyttä, miesten ja naisten 
palkkauksen tasa-arvoisuutta, koulutusta 
ja työoloja koskevia sitoumuksia;

Or. fr
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Tarkistus 35
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa myöntämään kansallisille 
valvontaviranomaisille sitovat 
toimivaltuudet edellä mainittujen 
periaatteiden noudattamisen valvomiseksi, 
ja vaatii, että tukiin on liityttävä 
työllisyyttä, koulutusta ja työoloja koskevia 
sitoumuksia;

6. kehottaa myöntämään kansallisille 
valvontaviranomaisille sitovat 
toimivaltuudet edellä mainittujen 
periaatteiden noudattamisen valvomiseksi, 
ja vaatii, että tukiin on liityttävä 
työllisyyttä, koulutusta ja työoloja koskevia 
sitoumuksia ja tällä alalla toteutettavia 
käytännön toimenpiteitä;

Or. hu

Tarkistus 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. palauttaa mieliin, että talouden 
rakenteiden uudistamisprosessin aikana 
toimenpiteet, joilla turvataan työpaikat, 
koulutus ja työskentelyolosuhteet, ovat 
erittäin tärkeitä ja kaikkien toimijoiden on 
otettava ne huomioon reaalitalouden 
tukemisen lisäksi; 

Or. en
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Tarkistus 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää kiinnittämään huomiota siihen, 
miten tärkeää on, ettei taloudellisten 
kannustimien ja kyseisen alan 
palkkiorakenteiden sääntely heikennä 
ammattijärjestöjen oikeutta käydä 
työehtosopimusneuvotteluja; vaatii 
täsmentämään tämän seikan direktiivin 
2006/49/EY säädösosassa eikä ainoastaan 
sen johdanto-osassa; 

7. pyytää kiinnittämään huomiota siihen, 
miten tärkeää on, ettei taloudellisten 
kannustimien ja kyseisen alan 
palkkiorakenteiden sääntely heikennä 
ammattijärjestöjen oikeutta käydä 
työehtosopimusneuvotteluja;

Or. en

Tarkistus 38
Karima Delli

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää kiinnittämään huomiota siihen, 
miten tärkeää on, ettei taloudellisten 
kannustimien ja kyseisen alan
palkkiorakenteiden sääntely heikennä 
ammattijärjestöjen oikeutta käydä 
työehtosopimusneuvotteluja; vaatii 
täsmentämään tämän seikan direktiivin 
2006/49/EY säädösosassa eikä ainoastaan 
sen johdanto-osassa;

7. pyytää kiinnittämään huomiota siihen, 
miten tärkeää on, ettei taloudellisten 
kannustimien ja rahoituspalvelualan
palkkiorakenteiden sääntely heikennä 
ammattijärjestöjen oikeutta käydä 
työehtosopimusneuvotteluja; vaatii 
täsmentämään tämän seikan direktiivin 
2006/49/EY säädösosassa eikä ainoastaan 
sen johdanto-osassa;

Or. fr
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Tarkistus 39
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii noudattamaan hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan liittyvissä asioissa 
täydellistä avoimuutta suhteessa 
työntekijöihin ja kansalaisiin, ja vaatii 
lisäksi työntekijöille ja heitä edustaville 
ammattijärjestöille tiedonsaanti-, valvonta-
ja kuulluksi tulemisen oikeutta, joita on 
toteutettava yritysneuvostojen ja 
ryhmäkomiteoiden kautta;

8. vaatii noudattamaan hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan liittyvissä asioissa 
täydellistä avoimuutta suhteessa 
työntekijöihin ja kansalaisiin, ja vaatii 
lisäksi työntekijöille ja heitä edustaville 
ammattijärjestöille tiedonsaanti-, valvonta-
ja kuulluksi tulemisen oikeutta, joita on 
toteutettava yritysneuvostojen ja 
ryhmäkomiteoiden kautta; pyytää näin 
ollen, että mikäli ryhmään kuuluu useita 
yhtiöitä, edellä mainittujen valvonta- ja 
kuulemisrakenteiden käyttöön annetaan 
ryhmän kaikkien rahoituslaitosten ja 
muiden holdingyhtiöiden taseet, jotta ne 
saavat riittävän yleiskuvan ryhmästä;

Or. fr

Tarkistus 40
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii noudattamaan hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan liittyvissä asioissa 
täydellistä avoimuutta suhteessa 
työntekijöihin ja kansalaisiin, ja vaatii 
lisäksi työntekijöille ja heitä edustaville 
ammattijärjestöille tiedonsaanti-, valvonta-
ja kuulluksi tulemisen oikeutta, joita on 
toteutettava yritysneuvostojen ja 
ryhmäkomiteoiden kautta;

8. vaatii noudattamaan hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan liittyvissä asioissa 
täydellistä avoimuutta suhteessa 
työntekijöihin ja kansalaisiin, ja vaatii 
lisäksi työntekijöille ja heitä edustaville 
ammattijärjestöille tiedonsaanti-, valvonta-
ja kuulluksi tulemisen oikeutta, joita on 
toteutettava yritysneuvostojen ja 
ryhmäkomiteoiden kautta; katsoo, että 
palkkausta käsittelevillä yritysneuvostoilla 
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voi olla tärkeä rooli avoimuuden, 
tiedonsaannin ja johtajien palkka- ja 
palkkiopolitiikkojen julkisuuden alalla ja 
tavoitteena olisi oltava näiden 
politiikkojen kytkeminen yritysten 
investointipäätöksiin, joilla turvataan 
työntekijöiden työpaikat ja 
työskentelyolosuhteet;

Or. it

Tarkistus 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii noudattamaan hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan liittyvissä asioissa 
täydellistä avoimuutta suhteessa 
työntekijöihin ja kansalaisiin, ja vaatii 
lisäksi työntekijöille ja heitä edustaville 
ammattijärjestöille tiedonsaanti-, 
valvonta- ja kuulluksi tulemisen oikeutta, 
joita on toteutettava yritysneuvostojen ja 
ryhmäkomiteoiden kautta;

8. vaatii noudattamaan hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan liittyvissä asioissa 
täydellistä avoimuutta kansallisen ja EU:n 
lainsäädännön mukaisesti; palauttaa 
mieliin työntekijöiden ja heitä edustavien 
ammattijärjestöjen tiedonsaanti- ja 
kuulluksi tulemisen oikeuden, joita on 
toteutettava yritysneuvostojen ja 
ryhmäkomiteoiden kautta;

Or. en

Tarkistus 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. vaatii, että eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 

9. vaatii, että säännöt, jotka koskevat
eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä 
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osalta annetun direktiivin 2001/86/EY* 
puitteissa valituista erilaisista hallintoa ja
työntekijöiden kuulemista sekä 
osallistumista koskevista 
järjestelmävaihtoehdoista riippumatta 
työntekijöiden edustajilla on joka 
tapauksessa oltava oikeus osallistua 
hallinto- ja valvontaelinten jäsenten 
palkkojen ja palkkioiden suunnitteluun ja 
valvontaan.

annetun direktiivin 2001/86/EY1 puitteissa 
valittuja erilaisia työntekijöiden 
kuulemista sekä osallistumista koskevia 
järjestelmävaihtoehtoja, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 43
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa edistämään naisten 
nimittämistä johtavaan asemaan 
komission suosituksella, joka sisältää 
yritysten päätöksentekoelinten, muiden 
elinten ja yleensäkin paikkoja täytettäessä 
sovellettavan sitovan kiintiöjärjestelmän;

Or. de

Tarkistus 44
Karima Delli

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pyytää, että kukin jäsenvaltio 
toimittaa vuosittaisen kertomuksen 
komissiolle ja parlamentille 
yrityshallintoon liittyvien eettisten 
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käytäntöjen kehityksestä alueellaan;

Or. fr

Tarkistus 45
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. ehdottaa, että kansallisten 
valvontaviranomaisten olisi arvioitava 
yritysten hallintoelinten jäsenten 
riippumattomuutta entistä tiukemmin ja 
että niiden olisi laadittava aikaisempaa 
tehokkaampia korruption vastaisia 
järjestelmiä, joiden käyttöönotto edistäisi 
yrityshallinnon eettisyyttä sekä lisäisi 
yritysten taloudellista menestystä;

Or. hu

Tarkistus 46
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kannattaa komission 30. huhtikuuta 
2009 antaman suosituksen mukaisesti, 
että yritysten johtajien erorahoille 
asetetaan yläraja ja että niiden 
maksaminen kielletään tapauksissa, joissa 
työsuhteen päättyminen johtuu yrityksen 
puutteellisesta suorituskyvystä;

Or. hu


