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Módosítás 1
Karima Delli

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unió és az egész világ 
az elmúlt 60 év legsúlyosabb válságát éli 
meg, valamint a reálgazdaságnak az 
időszak legsúlyosabb recessziójával kell 
szembenéznie, és mivel a viszonylagos 
gazdasági fellendülés ellenére a 
foglalkoztatottság tekintetében egyre 
súlyosbodó körülményekre lehet számítani,

A. mivel az Európai Unió és az egész világ 
az elmúlt 60 év legsúlyosabb gazdasági
válságát éli meg, valamint a 
reálgazdaságnak az időszak legsúlyosabb 
recessziójával kell szembenéznie, és mivel 
a viszonylagos gazdasági fellendülés 
ellenére a foglalkoztatottság tekintetében 
egyre súlyosbodó körülményekre lehet 
számítani,

Or. fr

Módosítás 2
Csaba Sógor

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unió és az egész világ 
az elmúlt 60 év legsúlyosabb válságát éli 
meg, valamint a reálgazdaságnak az 
időszak legsúlyosabb recessziójával kell 
szembenéznie, és mivel a viszonylagos 
gazdasági fellendülés ellenére a 
foglalkoztatottság tekintetében egyre 
súlyosbodó körülményekre lehet számítani,

A. mivel az Európai Unió és az egész világ 
az elmúlt 60 év legsúlyosabb gazdasági
válságát éli meg, valamint a 
reálgazdaságnak az időszak legsúlyosabb 
recessziójával kell szembenéznie, és mivel 
a viszonylagos gazdasági fellendülés 
ellenére a foglalkoztatottság tekintetében 
egyre súlyosbodó körülményekre lehet 
számítani,

Or. hu
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Módosítás 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből 
kiiktatták, a kizárólag a részvényesek 
hasznán alapuló aránytalanul magas 
díjazások etikátlan kockázatot jelentenek a 
munkavállalók, a megtakarítások 
tulajdonosai és a befektetők pénzére,

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből 
kiiktatták, az aránytalanul magas díjazások 
etikátlan kockázatot jelentenek a 
munkavállalók, a megtakarítások 
tulajdonosai és a befektetők pénzére,

Or. de

Módosítás 4
Evelyn Regner

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből 
kiiktatták, a kizárólag a részvényesek 
hasznán alapuló aránytalanul magas 
díjazások etikátlan kockázatot jelentenek a 
munkavállalók, a megtakarítások 
tulajdonosai és a befektetők pénzére,

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből 
kiiktatták, a rövidtávú haszonból és az 
áremelkedésből származó, a részvényesek 
hasznán alapuló aránytalanul magas 
díjazások a munkavállalók, a 
megtakarítások tulajdonosai és a 
befektetők számára egyre kockázatosabb 
üzleti modelleket vezetnek be,

Or. de

Módosítás 5
Pervenche Berès

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből 
kiiktatták, a kizárólag a részvényesek 
hasznán alapuló aránytalanul magas 
díjazások etikátlan kockázatot jelentenek a 
munkavállalók, a megtakarítások 
tulajdonosai és a befektetők pénzére,

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből 
kiiktatták, a kizárólag a részvényesek
rövidtávú hasznán alapuló aránytalanul 
magas díjazások etikátlan kockázatot 
jelentenek a munkavállalók, a 
megtakarítások tulajdonosai és a 
befektetők – a hosszú távú befektetéseket 
jelentő eredeti céltól eltérően felhasznált –
pénzére,

Or. fr

Módosítás 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből
kiiktatták, a kizárólag a részvényesek 
hasznán alapuló aránytalanul magas 
díjazások etikátlan kockázatot jelentenek a 
munkavállalók, a megtakarítások 
tulajdonosai és a befektetők pénzére,

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a reálgazdaságból kiiktatták, a 
kizárólag a részvényesek hasznán alapuló 
aránytalanul magas díjazások etikátlan 
kockázatot jelentenek a munkavállalók, a 
megtakarítások tulajdonosai és a 
befektetők pénzére,

Or. en

Módosítás 7
Karima Delli

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági növekedésből

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt 
hasznot a gazdasági tevékenységből
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kiiktatták, a kizárólag a részvényesek 
hasznán alapuló aránytalanul magas 
díjazások etikátlan kockázatot jelentenek a 
munkavállalók, a megtakarítások 
tulajdonosai és a befektetők pénzére,

kiiktatták, a kizárólag a részvényesek 
hasznán alapuló aránytalanul magas 
díjazások etikátlan kockázatot jelentenek a
munkások, a munkavállalók és a 
megtakarítások tulajdonosai pénzére,

Or. fr

Módosítás 8
Birgit Sippel

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a jelenlegi válságért való súlyos 
felelősség ellenére a bónuszrendszert 
továbbra is meghagyták, és a pénzügyi 
ágazat nyomást kifejtő csoportjai 
mindennemű pénzügyi jogszabályt 
visszautasítanak,

D. mivel annak ellenére, hogy súlyos a
felelőssége a jelenlegi válságban, a 
bónuszrendszert továbbra is meghagyták

Or. en

Módosítás 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a jelenlegi válságért való súlyos 
felelősség ellenére a bónuszrendszert
továbbra is meghagyták, és a pénzügyi 
ágazat nyomást kifejtő csoportjai 
mindennemű pénzügyi jogszabályt 
visszautasítanak,

D. mivel a bónuszrendszert – amely 
szerepet játszott a jelenlegi válságban,
továbbra is meghagyták – és a pénzügyi 
ágazat nyomást kifejtő csoportjai 
mindennemű pénzügyi jogszabályt 
visszautasítanak,

Or. en
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Módosítás 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a vállalatvezetőkkel folytatott 
igazi párbeszéd és a vállalati díjazások és 
célkitűzések világos meghatározása 
érdekében szükség van arra, hogy az 
alkalmazottak új jogokkal rendelkezzenek
saját vállalatuk vezetésében,

E. mivel a vállalatvezetőkkel folytatott 
igazi párbeszéd és a vállalati díjazások és 
célkitűzések világos meghatározása 
érdekében a munkavállalóknak a saját 
vállalatuk vezetésével kapcsolatos 
tájékoztatására és a velük folytatott 
konzultációra vonatkozó jogszabályokat 
megfelelően kell alkalmazni,

Or. en

Módosítás 11
Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a világnak szüksége 
van egy új szociális és környezetvédelmi 
modellre, amely hosszú távra szól, 
tiszteletben tartja az általános és a 
munkavállalói érdekeket is; úgy véli, hogy 
a pénzügyi ágazatnak ki kell elégítenie a 
reálgazdasági igényeket, valamint 
fokozottabb szociális felelősséget kell
mutatnia, nevezetesen a foglalkoztatásnak 
és a képzésnek kedvező erőforrások 
hasznosítása révén;

1. hangsúlyozza, hogy a világnak szüksége 
van egy új szociális és környezetvédelmi 
modellre, amely hosszú távra szól, 
tiszteletben tartja az általános és a 
munkavállalói érdekeket is; úgy véli, hogy 
a pénzügyi ágazatnak ki kell elégítenie a 
reálgazdasági igényeket, valamint 
fokozottabb szociális felelősséget kell
tanúsítania, nevezetesen a 
foglalkoztatásnak és a képzésnek kedvező 
erőforrások hasznosítása révén; emlékeztet 
arra, hogy égető szükség van az 
adóparadicsomok elleni fellépésre;  kéri, 
hogy azon vállalkozásokkal szemben, 
amelyek a nem együttműködő területeken 
folytatnak tevékenységet vagy 
működtetnek leányvállalatokat 
alkalmazzanak szigorú szankciókat, 
például egy tagállam vagy az Európai 
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Unió részéről nyújtott támogatás 
megvonásával; 

Or. fr

Módosítás 12
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a világnak szüksége 
van egy új szociális és környezetvédelmi 
modellre, amely hosszú távra szól, 
tiszteletben tartja az általános és a 
munkavállalói érdekeket is; úgy véli, hogy 
a pénzügyi ágazatnak ki kell elégítenie a 
reálgazdasági igényeket, valamint 
fokozottabb szociális felelősséget kell 
mutatnia, nevezetesen a foglalkoztatásnak 
és a képzésnek kedvező erőforrások 
hasznosítása révén;

(1) hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak és a világnak szüksége van egy új
termelési, szociális és környezetvédelmi 
modellre, amely hosszú távra szól, 
tiszteletben tartja az általános és a 
munkavállalói érdekeket is, továbbá 
szükség van egy új, a prudenciális és 
etikai normákon alapuló pénzügyi
rendszerre, amely a kényszerítő jogkörrel 
rendelkező nemzeti és európai felügyeleti 
hatóság hatásköre alá tartozik; úgy véli, 
hogy a pénzügyi ágazatnak ki kell 
elégítenie a reálgazdasági igényeket, elő 
kell segítenie a fenntartható növekedést,
valamint fokozottabb szociális felelősséget 
kell mutatnia, nevezetesen a 
foglalkoztatásnak és a képzésnek kedvező 
erőforrások hasznosítása révén;

Or. it

Módosítás 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a világnak szüksége 
van egy új szociális és környezetvédelmi

(1) hangsúlyozza, hogy a világnak 
szüksége van egy, a prudenciális 
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modellre, amely hosszú távra szól, 
tiszteletben tartja az általános és a 
munkavállalói érdekeket is; úgy véli, hogy 
a pénzügyi ágazatnak ki kell elégítenie a 
reálgazdasági igényeket, valamint 
fokozottabb szociális felelősséget kell 
mutatnia, nevezetesen a foglalkoztatásnak 
és a képzésnek kedvező erőforrások 
hasznosítása révén;

felügyeleti rendszerre összpontosító üzleti 
modellre. Hosszú távon a legtöbb 
figyelmet a társadalmi és 
környezetvédelmi szükségletekre kell 
fordítani, szem előtt tartva az általános és 
a munkavállalói érdekeket is. úgy véli, 
hogy a pénzügyi ágazatnak ki kell 
elégítenie a reálgazdasági igényeket, 
valamint fokozottabb szociális felelősséget 
kell mutatnia, nevezetesen a 
foglalkoztatásnak és a képzésnek kedvező 
erőforrások hasznosítása révén;

Or. en

Módosítás 14
Evelyn Regner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottság 2009. április 30-i 
ajánlásaiban szereplő elveket, elsősorban a 
tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatóinak és 
vezetőinek javadalmazási rendszeréről és 
annak irányításáról szólót, másrészt a 
javadalmazási rendszerről, valamint a 
javadalmazási politika kidolgozási 
folyamatáról és végrehajtásáról (irányítás), 
a javadalmazási politika átláthatóságáról és 
a pénzügyi ágazat prudenciális 
felügyeletéről (felügyelet) szólót;

(2) támogatja a Bizottság 2009. április 30-
i ajánlásaiban szereplő elveket, azonban 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok nem 
megfelelő módon ültették át ezeket az 
ajánlásokat (a hiányosság a vállalkozások 
által a vállalati tisztviselők és igazgatók 
számára biztosított juttatások kényes 
kérdésére vonatkozik); nyomatékosan 
kéri, hogy a Bizottság 2009. április 30-i 
ajánlásaiban szereplő elveket, elsősorban a
tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatóinak és 
vezetőinek javadalmazási rendszeréről és 
annak irányításáról szólót, másrészt a 
javadalmazási rendszerről, valamint a 
javadalmazási politika kidolgozási 
folyamatáról és végrehajtásáról (irányítás), 
a javadalmazási politika átláthatóságáról és 
a pénzügyi ágazat prudenciális 
felügyeletéről (felügyelet) szólót egy 
európai uniós rendelet révén tegyék 
kötelező erejűvé;

Or. de
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Módosítás 15
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottság 2009. április 30-i 
ajánlásaiban szereplő elveket, elsősorban a 
tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatóinak és 
vezetőinek javadalmazási rendszeréről és 
annak irányításáról szólót, másrészt a 
javadalmazási rendszerről, valamint a 
javadalmazási politika kidolgozási 
folyamatáról és végrehajtásáról (irányítás), 
a javadalmazási politika átláthatóságáról és 
a pénzügyi ágazat prudenciális 
felügyeletéről (felügyelet) szólót;

(2) támogatja a Bizottság 2009. április 30-i 
ajánlásaiban szereplő elveket, elsősorban a 
tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatóinak és 
vezetőinek javadalmazási rendszeréről és 
annak irányításáról szólót, másrészt a 
javadalmazási rendszerről, valamint a 
javadalmazási politika kidolgozási 
folyamatáról és végrehajtásáról (irányítás), 
a javadalmazási politika átláthatóságáról és 
a pénzügyi ágazat prudenciális 
felügyeletéről (felügyelet) szólót és kéri, 
hogy ezeket az ajánlásokat megfelelően 
vegyék figyelembe a 2006/49/EK irányelv 
felülvizsgálatakor ;

Or. it

Módosítás 16
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) úgy véli, hogy a bankok és 
hitelintézetek tisztviselőinek 
javadalmazására vonatkozó politikával 
kapcsolatban felmerült intézkedések nem 
rekedhetnek meg az ajánlások szintjén, 
hanem ellenőrzési és szankcionálási 
rendszerrel támogatott, kényszerítő erejű, 
konkrét intézkedések formáját kell 
ölteniük annak elkerülése érdekében, 
hogy a díjazás változó elemei (bónusz, 
értékpapírok, ösztönzők) túl kockázatos 
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befektetési politikák és vállalatvezetési
stratégiák alkalmazására ösztönözzenek, 
figyelmen kívül hagyva azok 
reálgazdaságra gyakorolt hatását;

Or. it

Módosítás 17
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2b) hangsúlyozza, hogy az ésszerű és 
fenntartható vállalatvezetést szolgáló 
javadalmazási politika létjogosultsága 
nem csupán etikai, hanem kifejezetten 
gazdasági szempontból is indokolt, mivel 
ezek a politikák közvetlen befolyást 
gyakorolnak a nemzeti vagyon 
megőrzésére, a vállalkozások és 
általánosságban véve a gazdaság fejlődési 
kilátásaira, továbbá a foglalkoztatás 
magasabb szintjének elérésére és 
fenntartására is, ahogy ezt a tisztességes 
és hatékony vállalati szociális felelősség is 
megkívánja;

Or. it

Módosítás 18
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 

(3) hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
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révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne, 
valamint magas és progresszív adó alá 
esne;

révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében elvárja, hogy a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva legyen, 
valamint magas és progresszív adó alá 
essen; ezért kéri, hogy a londoni és 
pittsburghi G20 csúcstalálkozó 
bejelentéseinek konkretizálása érdekében 
dolgozzanak ki egy, az adóparadicsomok 
elleni küzdelmet célzó európai tervet; 

Or. fr

Módosítás 19
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne, 
valamint magas és progresszív adó alá 
esne;

(3) hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval és a vállalkozás 
teljesítményével történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, úgy véli, hogy a szociális 
igazságosság és a gazdasági 
fenntarthatóság nevében a tőzsdén 
jegyzett állami vállalatok vagy az Európai 
Unió által segített vállalatok vezetői 
fizetésének, és nyugdíjának összetételét, 
szerkezetét és mértékét az illetékes nemzeti 
és európai hatóságok által meghatározott 
kötelező erejű kritériumok szerint kell 
megállapítani és megfelelő progresszív
adózás alá kell vonni;

Or. it
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Módosítás 20
Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne, 
valamint magas és progresszív adó alá 
esne;

(3) hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében elvárja, hogy a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja az érintett 
tagállamban megállapított átlagjövedelem 
negyvenszeresének mértékében
maximálva legyen, valamint magas és 
progresszív adó alá essen, a szociális 
védelmi rendszer és a közszolgáltatási 
rendszer finanszírozásához való 
hozzájárulás érdekében;

Or. fr

Módosítás 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne, 

(3) hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne és a 
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valamint magas és progresszív adó alá 
esne;

megfelelő tájékoztatáshoz való jogon 
alapuló irányítási ellenőrzésnek vetnék 
alá;

Or. en

Módosítás 22
Evelyn Regner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne,
valamint magas és progresszív adó alá 
esne;

(3) hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne, és 
az aránytalanul magas fizetésekre, 
bónuszokra és juttatásokra elviekben 
magas és progresszív adót vessenek ki;

Or. de

Módosítás 23
Csaba Sógor

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 

(3) hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
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igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne, 
valamint magas és progresszív adó alá 
esne;

igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja a tagállamok 
különböző jövedelmi viszonyait tekintetbe 
véve maximálva lenne, valamint a 
tagállamokban érvényes adózási 
szabályokkal összhangban magas és 
progresszív adó alá esne;

Or. hu

Módosítás 24
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza és nyugdíja maximálva lenne, 
valamint magas és progresszív adó alá 
esne;

(3) hangsúlyozza a vállalati javadalmazás 
arányosságát a vezetői jövedelmek 
növekedésének és nyugdíjuknak a 
dolgozókéval történő összekapcsolása 
révén, miközben nem ösztönzi a túlzott 
kockázatvállalást, valamint a szociális 
igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által 
segített vállalatok vezetőinek fizetése, 
bónusza, arany ejtőernyője, 
részvényopciója és nyugdíja maximálva 
lenne, valamint magas és progresszív adó 
alá esne;

Or. fr

Módosítás 25
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(3a) emlékeztet a vállalkozások különös 
társadalmi felelősségére; ezért a 
meghozott döntések társadalmi 
hatásainak értékelése érdekében, és hogy 
a javadalmazás értékelése és 
meghatározása ne kizárólag gazdasági 
szempontok alapján történjen, a 
javadalmazási politikának egy legalább 
hároméves többéves keret részét kell 
képeznie, 

Or. fr

Módosítás 26
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) meggyőződése, hogy a tisztviselők 
javadalmazási politikájának 
meghatározása, és annak a vállalkozás 
irányítása és fejlődése tekintetében 
történő későbbi értékelése keretében 
figyelembe kell venni olyan nem pénzügyi 
jellegű kritériumokat is, mint a társadalmi 
és környezetvédelmi felelősségvállalásra 
vonatkozó célok tiszteletben tartása egy, 
az értékelhetőség szempontjából 
megfelelően hosszú időszak folyamán; 
nyomatékosan emlékeztet, hogy a 
vállalatirányításnak és a javadalmazási 
politikáknak tiszteletben kell tartaniuk és 
ösztönözniük kell a fizetések 
egyenlőségének és a nők és férfiak 
egyenlő kezelésének elvét, amelyet az 
európai szerződések és irányelvek is 
tartalmaznak;

Or. it
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Módosítás 27
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) kéri, hogy a javadalmazási 
gyakorlatok harmonizálása és az európai 
pénzügyi központok közötti verseny 
torzulásának elkerülése érdekében 
hozzanak létre egy európai 
referenciakeretet;

Or. fr

Módosítás 28
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3b) kéri, hogy pontos jelzőszámokkal és a 
megnevezésen és megszégyenítésen 
alapuló eljárásokkal kövessék nyomon a 
referenciakeret megvalósítását; 

Or. fr

Módosítás 29
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. Az írországi Dell ügyéhez hasonló 
esetek fényében kéri, hogy az Európai 
Számvevőszék készítsen a vállalatoknak 

(4) az írországi Dell ügyéhez hasonló 
esetek fényében kéri, hogy az Európai 
Számvevőszék készítsen felmérést az
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nyújtott európai segélyek felhasználásáról 
és azok társadalmi hatásáról; kéri, hogy a 
diagnózis elkészítése során vegyék 
figyelembe a munkahelyteremtést, a 
képzést és a munkakörülmények javítását 
is;

európai segélyek felhasználásáról és azok 
hatásáról a vállalati stratégiákra és 
társadalmi következményeikre; kéri, hogy 
a diagnózis elkészítése során vegyék 
figyelembe a munkahelyteremtést, a 
képzést és a munkakörülmények javítását 
is;

Or. fr

Módosítás 30
Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. Az írországi Dell ügyéhez hasonló 
esetek fényében kéri, hogy az Európai 
Számvevőszék készítsen a vállalatoknak 
nyújtott európai segélyek felhasználásáról 
és azok társadalmi hatásáról; kéri, hogy a 
diagnózis elkészítése során vegyék 
figyelembe a munkahelyteremtést, a 
képzést és a munkakörülmények javítását 
is;

(4) az írországi Dell ügyéhez hasonló 
esetek fényében kéri, hogy az Európai 
Számvevőszék készítsen a vállalatoknak 
nyújtott európai segélyek felhasználásáról 
és azok társadalmi hatásáról; kéri, hogy a 
diagnózis elkészítése során vegyék 
figyelembe a munkahelyteremtést, a 
képzést és a munkakörülmények javítását 
is;

Or. fr

Módosítás 31
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a tőkemegfelelésről szóló 
2006/49/EK irányelv átdolgozásáról  szóló
bizottsági javaslatot, hogy a fent említett 
elvek a bankok és a befektetési 
vállalkozások számára kötelező erejűvé 
váljanak, prudenciális felügyelet alá vonva 

(5) támogatja a tőkemegfelelésről szóló 
2006/49/EK irányelv átdolgozásáról  szóló 
bizottsági javaslatot, hogy a fent említett 
elvek a bankok és a befektetési 
vállalkozások számára kötelező erejűvé 
váljanak, prudenciális felügyelet alá vonva 
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őket, valamint a vállalati vezetők 
fizetésének fedezetét kivonva a tőkéből; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az egész 
pénzügyi szektorra – ideértve az olyan 
biztosításokat és alternatív befektetési 
alapokat is, mint a fedezeti alapok és a 
kockázatitőke-alapok – szigorúbb európai 
rendelet vonatkozzon;

őket, és elérve, hogy a változó juttatások 
teljes összege ne korlátozza tőkéjük 
növelésének lehetőségét; ragaszkodik 
ahhoz, hogy az egész pénzügyi szektorra –
ideértve az olyan biztosításokat és 
alternatív befektetési alapokat is, mint a 
fedezeti alapok és a kockázatitőke-alapok –
szigorúbb európai rendelet vonatkozzon;

Or. fr

Módosítás 32
Karima Delli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) ismét hangsúlyozza, hogy a 
vállalkozásokon belüli megkülönböztetés 
minden formáját szankcionálni kell, 
többek között a javadalmazási politikák 
meghatározásakor, a szakmai előmenetel 
során és a vezető beosztottak felvételi 
folyamatában;

Or. fr

Módosítás 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szorgalmazza, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok kötelező erejű 
hatáskörökkel rendelkezzenek a fenti elvek
betartatására, valamint azt, hogy a segélyek 
a foglalkoztatottság, a képzés és a 
munkakörülmények iránti 
elkötelezettséghez kötődjenek;

(6) szorgalmazza, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok kötelező erejű 
hatáskörökkel rendelkezzenek a józan 
pénzügyi vezetés elveinek betartatására;



PE438.450v01-00 20/26 AM\803598HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 34
Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szorgalmazza, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok kötelező erejű 
hatáskörökkel rendelkezzenek a fenti elvek 
betartatására, valamint azt, hogy a segélyek 
a foglalkoztatottság, a képzés és a 
munkakörülmények iránti 
elkötelezettséghez kötődjenek;

(6) szorgalmazza, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok kötelező erejű 
hatáskörökkel rendelkezzenek a fenti elvek 
betartatására, valamint azt, hogy a segélyek 
a foglalkoztatottság, a nők és férfiak 
fizetésének egyenlősége, a képzés és a 
munkakörülmények iránti 
elkötelezettséghez kötődjenek;

Or. fr

Módosítás 35
Csaba Sógor

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szorgalmazza, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok kötelező erejű 
hatáskörökkel rendelkezzenek a fenti elvek 
betartatására, valamint azt, hogy a 
segélyek a foglalkoztatottság, a képzés és a 
munkakörülmények iránti 
elkötelezettséghez kötődjenek;

(6) szorgalmazza, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok kötelező erejű 
hatáskörökkel rendelkezzenek a fenti elvek 
betartatására, hogy a segélyek a 
foglalkoztatottság, a képzés és a 
munkakörülmények iránti 
elkötelezettséghez kötődjenek, és hogy 
azok konkrétan megvalósuló 
intézkedésekhez kapcsolódjanak;

Or. hu
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Módosítás 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) emlékeztet, hogy gazdasági 
szerkezetátalakítás idején a 
reálgazdaságnak nyújtott támogatás 
mellett a munkahelyek megóvására, a 
képzésre és a munkakörülményekre 
irányuló intézkedések is alapvető 
fontosságúak, és minden érdekelt félnek 
figyelembe kellene vennie azokat;

Or. en

Módosítás 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. annak szükségességére hívja fel a 
figyelmet, hogy az ágazat pénzügyi 
ösztönzőinek és javadalmazási 
rendszerének szabályozása ne a 
szakszervezetek kollektív tárgyalási 
jogának rovására történjen; kéri, hogy ez 
ne csak a 2006/49/EK irányelv 
preambulumában, hanem a rendelkező 
részben is jelenjen meg;

(7) annak szükségességére hívja fel a 
figyelmet, hogy az ágazat pénzügyi 
ösztönzőinek és javadalmazási 
rendszerének szabályozása ne a 
szakszervezetek kollektív tárgyalási 
jogának rovására történjen;

Or. en

Módosítás 38
Karima Delli

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. annak szükségességére hívja fel a 
figyelmet, hogy az ágazat pénzügyi 
ösztönzőinek és javadalmazási 
rendszerének szabályozása ne a 
szakszervezetek kollektív tárgyalási 
jogának rovására történjen; kéri, hogy ez 
ne csak a 2006/49/EK irányelv 
preambulumában, hanem a rendelkező 
részben is jelenjen meg;

(7) annak szükségességére hívja fel a 
figyelmet, hogy a pénzügyi ágazat 
pénzügyi ösztönzőinek és javadalmazási 
rendszerének szabályozása ne a 
szakszervezetek kollektív tárgyalási 
jogának rovására történjen; kéri, hogy ez 
ne csak a 2006/49/EK irányelv 
preambulumában, hanem a rendelkező 
részben is jelenjen meg;

Or. fr

Módosítás 39
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. teljes átláthatóságot kér az alkalmazottak 
és az állampolgárok felé a vezetők 
jövedelmezési politikája tekintetében, 
valamint az alkalmazottaknak és 
szakszervezeteiknek a vállalati tanácsok és 
csoporttanácsok útján történő 
tájékozódásához, ellenőrzéséhez és 
konzultációjához való jogot;

(8) teljes átláthatóságot kér az 
alkalmazottak és az állampolgárok felé a 
vezetők jövedelmezési politikája 
tekintetében, valamint az alkalmazottaknak 
és szakszervezeteiknek a vállalati tanácsok 
és csoporttanácsok útján történő 
tájékozódásához, ellenőrzéséhez és 
konzultációjához való jogot; kéri ezért, 
hogy a több entitást magában foglaló 
csoportok esetén az alkalmazottak 
ellenőrzési és konzultációs testületei 
hozzáférjenek a csoport minden pénzügyi 
társaságának és más holdingjának 
mérlegéhez, hogy a csoportról megfelelő 
átfogó képet alkothassanak;

Or. fr
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Módosítás 40
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. teljes átláthatóságot kér az alkalmazottak 
és az állampolgárok felé a vezetők 
jövedelmezési politikája tekintetében, 
valamint az alkalmazottaknak és 
szakszervezeteiknek a vállalati tanácsok és 
csoporttanácsok útján történő 
tájékozódásához, ellenőrzéséhez és 
konzultációjához való jogot;

(8) teljes átláthatóságot kér az 
alkalmazottak és az állampolgárok felé a 
vezetők jövedelmezési politikája 
tekintetében, valamint az alkalmazottaknak 
és szakszervezeteiknek a vállalati tanácsok 
és csoporttanácsok útján történő 
tájékozódásához, ellenőrzéséhez és 
konzultációjához való jogot; úgy véli, hogy 
a javadalmazás kapcsán a vállalati 
tanácsok hasznos szerepet tölthetnek be a 
vezetői szinten foglalkoztatott személyek 
javadalmazására vonatkozó átláthatóság, 
információk és politikák terjesztése terén 
annak érdekében, hogy e politikák a 
vállalkozás azon befektetési döntéseihez 
kapcsolódjanak, amelyek megvédik a 
munkavállalók munkahelyét és 
munkakörülményeit;

Or. it

Módosítás 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. teljes átláthatóságot kér az 
alkalmazottak és az állampolgárok felé a 
vezetők jövedelmezési politikája 
tekintetében, valamint az alkalmazottaknak 
és szakszervezeteiknek a vállalati tanácsok 
és csoporttanácsok útján történő 
tájékozódásához, ellenőrzéséhez és 
konzultációjához való jogot;

(8) a nemzeti és uniós jogszabályoknak 
megfelelően teljes átláthatóságot kér a 
vezetők jövedelmezési politikája 
tekintetében;  emlékeztet az 
alkalmazottaknak és szakszervezeteiknek a 
vállalati tanácsok és csoporttanácsok útján 
történő tájékozódásához, ellenőrzéséhez és 
konzultációjához való jogára;
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Or. en

Módosítás 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri, hogy az irányítási rendszer, és az 
európai részvénytársaság statútumának a 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
kiegészítéséről szóló 2001/86/EK irányelv 
keretében kiválasztott munkatársak 
konzultációs és részvételi rendszerének 
különbözőségeitől függetlenül a 
munkatársi képviselőknek minden 
körülmények között joguk legyen részt 
venni a vezetői fizetések kialakításában és 
ellenőrzésében.

(9) kéri, hogy az európai részvénytársaság 
statútumának a munkavállalói részvételre 
vonatkozó kiegészítéséről szóló 
2001/86/EK irányelv keretében 
hatékonyan hajtsák végre a kiválasztott 
munkavállalók konzultációjára és 
részvételére vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 43
Evelyn Regner

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) nyomatékosan kéri a nők vezetői 
posztokra történő előléptetését egy 
bizottsági ajánlás útján, mely egy kötelező 
kvótarendszer bevezetését kéri a 
vállalkozások, valamint egyes szervezetek 
és hatóságok vezető testületeiben;

Or. de
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Módosítás 44
Karima Delli

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) kéri, hogy minden tagállam készítsen 
éves jelentést a Bizottságnak és a 
Parlamentnek a vállalatirányítási etikai 
kódexek terén az országban megfigyelhető 
gyakorlatról;

Or. fr

Módosítás 45
Csaba Sógor

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) javasolja, hogy a vállalkozások vezető 
testületei tagjai függetlenségének 
szigorúbb meghatározásával a nemzeti 
felügyelő hatóságok dolgozzanak ki 
hatékonyabb mechanizmusokat a 
korrupció elleni harc érdekében, amelyek 
végrehajtása nem csak a vállalkozások 
etikus vezetésének erősítését tenné 
lehetővé, hanem gazdasági 
teljesítményüket is fokozná;

Or. hu

Módosítás 46
Csaba Sógor

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(9b) a Bizottság 2009. április 30-i 
ajánlásának megfelelően támogatja a 
vállalatvezetők végkielégítésének 
korlátozását és annak tiltását, hogy 
végkielégítést folyósítsanak nekik, 
amennyiben szerződésüket a vállalkozás 
nem megfelelő teljesítménye miatt 
mondják fel;

Or. hu


