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Pakeitimas 1
Karima Delli

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Europos Sąjungą ir pasaulį 
ištiko didžiausia krizė per pastaruosius 60 
metų, kadangi realusis ekonomikos 
sektorius patiria didžiausią nuosmukį per 
minėtą laikotarpį ir kadangi tikimasi, kad 
nepaisant sąlyginio ekonomikos atsigavimo 
užimtumo sąlygos blogės,

A. kadangi Europos Sąjungą ir pasaulį 
ištiko didžiausia ekonomikos krizė per 
pastaruosius 60 metų, kadangi realusis 
ekonomikos sektorius patiria didžiausią 
nuosmukį per minėtą laikotarpį ir kadangi 
tikimasi, kad nepaisant sąlyginio 
ekonomikos atsigavimo užimtumo sąlygos 
blogės,

Or. fr

Pakeitimas 2
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Europos Sąjungą ir pasaulį 
ištiko didžiausia krizė per pastaruosius 60 
metų, kadangi realusis ekonomikos 
sektorius patiria didžiausią nuosmukį per 
minėtą laikotarpį ir kadangi tikimasi, kad 
nepaisant sąlyginio ekonomikos atsigavimo 
užimtumo sąlygos blogės,

A. kadangi Europos Sąjungą ir pasaulį 
ištiko didžiausia ekonomikos krizė per 
pastaruosius 60 metų, kadangi realusis 
ekonomikos sektorius patiria didžiausią 
nuosmukį per minėtą laikotarpį ir kadangi 
tikimasi, kad nepaisant sąlyginio 
ekonomikos atsigavimo užimtumo sąlygos 
blogės,

Or. hu

Pakeitimas 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo 
ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
akcininkų pelnu ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir 
investuotojų pinigais,

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo 
ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir 
investuotojų pinigais,

Or. de

Pakeitimas 4
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo 
ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
akcininkų pelnu ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir 
investuotojų pinigais,

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo 
ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti
trumpalaikio pelno gavimu ir
akcininkams naudingu akcijų vertės 
augimu ir taip buvo kuriami vis 
rizikingesni eksploatacijos modeliai
darbuotojų, indėlininkų ir investuotojų
sąskaita,

Or. de

Pakeitimas 5
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo 

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo 



AM\803598LT.doc 5/25 PE438.450v01-00

LT

ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
akcininkų pelnu ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir 
investuotojų pinigais,

ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
trumpalaikiu akcininkų pelnu ir taip buvo 
amoraliai rizikuojama darbuotojų, 
indėlininkų ir investuotojų pinigais, kurie 
buvo naudojami ne pagal savo ilgalaikių 
investicijų paskirtį,

Or. fr

Pakeitimas 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo 
ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
akcininkų pelnu ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir 
investuotojų pinigais,

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo realiojo
ekonomikos sektoriaus, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
akcininkų pelnu ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir 
investuotojų pinigais,

Or. en

Pakeitimas 7
Karima Delli

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo
ekonomikos augimo, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
akcininkų pelnu ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir 
investuotojų pinigais,

B. kadangi finansiniame sektoriuje 
sukurtas pelnas buvo atsietas nuo
ekonominės veiklos, o atlyginimai buvo 
neproporcingai dideli ir pagrįsti tik 
akcininkų pelnu ir taip buvo amoraliai 
rizikuojama darbininkų, darbuotojų ir
indėlininkų pinigais,
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Or. fr

Pakeitimas 8
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi nepaisant to, kad didelė 
atsakomybė už šiuo metu vykstančią krizę 
tenka premijų sistemai, ji išliko nepakitusi 
ir kadangi finansinio sektoriaus lobistinės 
grupės nesutinka, kad būtų priimti be 
kokie finansiniai teisės aktai,

D. kadangi nepaisant to, kad didelė 
atsakomybė už šiuo metu vykstančią krizę 
tenka premijų sistemai, ji išliko nepakitusi,

Or. en

Pakeitimas 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi nepaisant to, kad didelė 
atsakomybė už šiuo metu vykstančią krizę 
tenka premijų sistemai, ji išliko nepakitusi 
ir kadangi finansinio sektoriaus lobistinės 
grupės nesutinka, kad būtų priimti be kokie 
finansiniai teisės aktai,

D. kadangi premijų sistema, kuri atliko 
tam tikrą vaidmenį kylant šiuo metu
vykstančiai krizei, išliko nepakitusi ir 
kadangi finansinio sektoriaus lobistinės 
grupės nesutinka, kad būtų priimti be kokie 
finansiniai teisės aktai,

Or. en

Pakeitimas 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi samdomiems darbuotojams 
reikia suteikti naujų teisių įmonių
valdyme siekiant, kad vyktų tikras dialogas 
su įmonių vadovais ir būtų aiškiai nustatyti 
atlyginimai bei apibrėžti įmonių tikslai,

E. kadangi esami teisės aktai dėl 
darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais įmonių valdymo 
klausimais turi būti tinkamai taikomi, kad 
vyktų tikras dialogas su įmonių vadovais ir 
būtų aiškiai nustatyti atlyginimai bei 
apibrėžti įmonių tikslai,

Or. en

Pakeitimas 11
Karima Delli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pasauliui reikia naujo 
socialinio ir ekologinio verslo modelio, 
kuris būtų orientuotas į ateitį ir kurį taikant 
būtų atsižvelgiama į visuotinius ir 
samdomų darbuotojų interesus; mano, kad 
finansinis sektorius turėtų tenkinti realiojo 
ekonomikos sektoriaus poreikius ir 
prisiimti didesnę socialinę atsakomybę, 
ypač naudodamas užimtumą ir 
kvalifikacijos kėlimą skatinančius išteklius;

1. pabrėžia, kad pasauliui reikia naujo 
socialinio ir ekologinio verslo modelio, 
kuris būtų orientuotas į ateitį ir kurį taikant 
būtų atsižvelgiama į visuotinius ir 
samdomų darbuotojų interesus; mano, kad 
finansinis sektorius turėtų tenkinti realiojo 
ekonomikos sektoriaus poreikius ir 
parodyti socialinę atsakomybę, ypač 
naudodamas užimtumą ir kvalifikacijos 
kėlimą skatinančius išteklius; primena, kad 
būtinai reikia kovoti su mokesčių rojaus 
šalimis; ragina bendrovėms, 
tebetęsiančioms veiklą ar turinčioms 
padalinių nebendradarbiaujančiose 
teritorijose, taikyti griežtas sankcijas, visų 
pirma uždraudžiant joms gauti valstybės 
narės ar Europos Sąjungos paramą;

Or. fr



PE438.450v01-00 8/25 AM\803598LT.doc

LT

Pakeitimas 12
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pasauliui reikia naujo 
socialinio ir ekologinio verslo modelio, 
kuris būtų orientuotas į ateitį ir kurį taikant 
būtų atsižvelgiama į visuotinius ir 
samdomų darbuotojų interesus; mano, kad 
finansinis sektorius turėtų tenkinti realiojo 
ekonomikos sektoriaus poreikius ir 
prisiimti didesnę socialinę atsakomybę, 
ypač naudodamas užimtumą ir 
kvalifikacijos kėlimą skatinančius išteklius;

1. pabrėžia, kad Europos Sąjungai ir
pasauliui reikia naujo socialinio ir 
ekologinio gamybos modelio, kuris būtų 
orientuotas į ateitį ir kurį taikant būtų 
atsižvelgiama į visuotinius ir samdomų 
darbuotojų interesus, ir naujos, riziką 
ribojančių taisyklių ir etikos taisyklių 
sistema paremtos finansinės sistemos, 
kurią prižiūrėtų nacionalinės ir Europos 
priežiūros institucijos, kurioms būtų 
suteiktos privalomojo sprendimo galios;
mano, kad finansinis sektorius turėtų 
tenkinti realiojo ekonomikos sektoriaus 
poreikius, prisidėti prie tvaraus augimo ir 
prisiimti didesnę socialinę atsakomybę, 
ypač naudodamas užimtumą ir 
kvalifikacijos kėlimą skatinančius išteklius;

Or. it

Pakeitimas 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pasauliui reikia naujo 
socialinio ir ekologinio verslo modelio,
kuris būtų orientuotas į ateitį ir kurį 
taikant būtų atsižvelgiama į visuotinius ir 
samdomų darbuotojų interesus; mano, kad 
finansinis sektorius turėtų tenkinti realiojo 
ekonomikos sektoriaus poreikius ir 
prisiimti didesnę socialinę atsakomybę, 
ypač naudodamas užimtumą ir 
kvalifikacijos kėlimą skatinančius išteklius;

1. pabrėžia, kad pasauliui reikia naujo 
verslo modelio, orientuoto į riziką 
ribojančios priežiūros sistemas. Ilgainiui 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama į
socialinius ir aplinkos apsaugos 
poreikius, atsižvelgiant į visuotinius ir 
samdomų darbuotojų ir darbdavių
interesus; mano, kad finansinis sektorius 
turėtų tenkinti realiojo ekonomikos 
sektoriaus poreikius ir prisiimti didesnę 
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socialinę atsakomybę, ypač naudodamas 
užimtumą ir kvalifikacijos kėlimą 
skatinančius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 14
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria principams, kuriuos Komisija 
nustatė savo 2009 m. balandžio 30 d. 
rekomendacijose, visų pirmą dėl 
kotiruojamų įmonių administratorių ir 
vadovų atlyginimų struktūros ir valdymo 
ir, antra, dėl finansinio sektoriaus 
atlyginimų struktūros, atlyginimų 
mokėjimo politikos formavimo ir taikymo 
proceso (valdymas), atlyginimų politikos 
skaidrumo ir rizikos ribojimo kontrolės 
(priežiūra);

2. pritaria principams, kuriuos Komisija 
nustatė savo 2009 m. balandžio 30 d. 
rekomendacijose, bet pabrėžia, kad šias 
rekomendacijas, būtent tas, kurios yra 
susijusios su jautriu kompensacijų, kurias 
bendrovės suteikia savo 
administratoriams ir vadovams, klausimu, 
valstybės narės į nacionalinę teisę perkėlė 
tik nepatenkinamai. ragina, kad principai, 
kuriuos Komisija nustatė savo 2009 m. 
balandžio 30 d. rekomendacijose, visų 
pirma dėl kotiruojamų įmonių 
administratorių ir vadovų atlyginimų 
struktūros ir valdymo ir, antra, dėl 
finansinio sektoriaus atlyginimų struktūros, 
atlyginimų mokėjimo politikos formavimo 
ir taikymo proceso (valdymas), atlyginimų 
politikos skaidrumo ir rizikos ribojimo 
kontrolės (priežiūra), būtų padaryti 
privalomi priimant Europos Sąjungos 
reglamentą;

Or. de

Pakeitimas 15
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pritaria principams, kuriuos Komisija 
nustatė savo 2009 m. balandžio 30 d. 
rekomendacijose, visų pirmą dėl 
kotiruojamų įmonių administratorių ir 
vadovų atlyginimų struktūros ir valdymo 
ir, antra, dėl finansinio sektoriaus 
atlyginimų struktūros, atlyginimų 
mokėjimo politikos formavimo ir taikymo 
proceso (valdymas), atlyginimų politikos 
skaidrumo ir rizikos ribojimo kontrolės 
(priežiūra);

2. pritaria principams, kuriuos Komisija 
nustatė savo 2009 m. balandžio 30 d. 
rekomendacijose, visų pirmą dėl 
kotiruojamų įmonių administratorių ir 
vadovų atlyginimų struktūros ir valdymo 
ir, antra, dėl finansinio sektoriaus 
atlyginimų struktūros, atlyginimų 
mokėjimo politikos formavimo ir taikymo 
proceso (valdymas), atlyginimų politikos 
skaidrumo ir rizikos ribojimo kontrolės 
(priežiūra), ir ragina, kad šios 
rekomendacijos būtų tinkamai įtrauktos į 
Direktyvos 2006/49/EB persvarstymo 
procesą;

Or. it

Pakeitimas 16
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad minėtos nuostatos, 
susijusios su bankų ir kredito įstaigų 
administratorių atlyginimų politika, 
negali likti paprastomis 
rekomendacijomis, bet kartu su priežiūros 
ir nuobaudų sistema turi būti tapti 
konkrečiomis privalomomis nuostatomis 
siekiant išvengti, kad kintamoji atlyginimo 
dalis (premijos, akcijų opcionai, 
paskatinimai) neskatintų per daug 
rizikingos investavimo ir valdymo 
politikos, kurioje nebūtų atsižvelgiama į 
poveikį realiajam ekonomikos sektoriui;

Or. it
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Pakeitimas 17
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad į patikimą ir tvarų 
įmonių valdymą orientuota atlyginimų 
politika pateisinama ne tik etikos, bet ir 
vien tik ekonominiu požiūriu, nes ši 
politika turi tiesioginės įtakos tiek pačių 
įmonių, tiek ir bendro ekonomikos 
sektoriaus paveldo ir vystymosi 
perspektyvų išsaugojimui, o taip pat 
geriausio lygio darbo vietų išsaugojimo ir 
kūrimo, kaip to reikalauja tinkama ir 
veiksminga socialinė įmonės atsakomybė;

Or. it

Pakeitimas 18
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad 
būtų nustatyta aukščiausia įmonių, kurios
gauna valstybių narių arba Europos 
Sąjungos finansinę pagalbą, vadovų 
atlyginimų, premijų ir pensijų riba ir kad 
jiems būtų taikomi dideli progresyvūs 
mokesčiai;

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, reikalauja, kad būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba ir kad jiems būtų 
taikomi dideli progresyvūs mokesčiai;
todėl ragina, kad būtų sukurtas kovos su 
mokesčių rojaus šalimis Europos planas 
siekiant įgyvendinti Didžiojo dvidešimtuko 
(G20) Londono ir Pitsburgo aukščiausiojo 
lygio susitikimų metu paskelbtus 
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pareiškimus;

Or. fr

Pakeitimas 19
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas
socialinio teisingumo, pageidauja, kad 
būtų nustatyta aukščiausia įmonių, kurios 
gauna valstybių narių arba Europos 
Sąjungos finansinę pagalbą, vadovų 
atlyginimų, premijų ir pensijų riba ir kad
jiems būtų taikomi dideli progresyvūs 
mokesčiai;

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis ir su įmonės 
rezultatais, ir raginant nesiimti per didelės 
rizikos; mano, kad, siekiant socialinio 
teisingumo ir ekonomikos tvarumo,
kotiruojamos įmonės, kurių akcininkės 
yra valstybės ir(arba) kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, turi tenkinti 
kompetentingų nacionalinių ir Europos 
institucijų nustatytus privalomus 
kriterijus ir kad joms turi būti taikomi
tinkami progresyvūs mokesčiai;

Or. it

Pakeitimas 20
Karima Delli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad 

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, reikalauja, kad būtų 
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būtų nustatyta aukščiausia įmonių, kurios 
gauna valstybių narių arba Europos 
Sąjungos finansinę pagalbą, vadovų 
atlyginimų, premijų ir pensijų riba ir kad 
jiems būtų taikomi dideli progresyvūs 
mokesčiai;

nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba,  40 kartų didesnė 
už atitinkamoje valstybėje narėje 
nustatytą medianinį atlyginimą ir kad 
jiems būtų taikomi dideli progresyvūs 
mokesčiai, kad būtų prisidedama prie 
socialinės apsaugos ir viešųjų paslaugų 
finansavimo;

Or. fr

Pakeitimas 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba ir kad jiems būtų
taikomi dideli progresyvūs mokesčiai;

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba ir kad jiems būtų
taikoma tinkamomis teisėmis gauti 
informaciją paremta valdymo priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 22
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba ir kad jiems būtų 
taikomi dideli progresyvūs mokesčiai;

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba ir kad
neproporcingiems atlyginimams, 
premijoms ir išmokoms iš principo būtų 
taikomi dideli progresyvūs mokesčiai;

Or. de

Pakeitimas 23
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba ir kad jiems būtų 
taikomi dideli progresyvūs mokesčiai;

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad
atsižvelgiant į atlyginimų atžvilgiu 
skirtingą padėtį valstybėse narėse būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų ir pensijų riba ir kad jiems būtų 
taikomi dideli progresyvūs mokesčiai,
laikantis valstybėse narėse galiojančių 
mokesčių įstatymų;

Or. hu
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Pakeitimas 24
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, pageidauja, kad 
būtų nustatyta aukščiausia įmonių, kurios 
gauna valstybių narių arba Europos 
Sąjungos finansinę pagalbą, vadovų 
atlyginimų, premijų ir pensijų riba ir kad 
jiems būtų taikomi dideli progresyvūs 
mokesčiai;

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo 
įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų 
atlyginimų ir pensijų kitimą su darbuotojų 
atlyginimais ir pensijomis, ir raginant 
nesiimti per didelės rizikos, ir, siekdamas 
socialinio teisingumo, reikalauja, kad būtų 
nustatyta aukščiausia įmonių, kurios gauna 
valstybių narių arba Europos Sąjungos 
finansinę pagalbą, vadovų atlyginimų, 
premijų, išeitinių kompensacijų, akcijų 
opcionų ir pensijų riba ir kad jiems būtų 
taikomi dideli progresyvūs mokesčiai;

Or. fr

Pakeitimas 25
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena ypatingą įmonių socialinę 
atsakomybę; todėl atlyginimų nustatymo 
politika turi būti nustatoma daugiamečiu, 
mažiausiai trejų metų požiūriu, siekiant 
įvertinti socialinį priimtų sprendimų 
poveikį, ir vertinant ir nustatant 
atlyginimus neturėtų būti remiamasi tik 
ekonominiais kriterijais;

Or. fr
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Pakeitimas 26
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra įsitikinęs, kad, kuriant 
administratorių atlyginimų nustatymo 
politiką ir vėliau ją vertinant įmonės 
valdymo ir vystymosi požiūriu, taip pat 
būtina atsižvelgti ir į nefinansinius 
kriterijus, kaip, pvz., socialinės ir aplinkos 
apsaugos atsakomybės tikslų laikymasis, 
ir tai turi būti daroma pakankamai ilgu ir 
reikšmingu laikotarpiu; primygtinai 
primena, kad įmonės valdymas ir 
atlyginimų nustatymo politika turėtų 
gerbti it skatinti socialinės lygybės ir 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principus, nustatytus Europos sutartimis 
ir direktyvomis;

Or. it

Pakeitimas 27
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina sukurti Europos principų 
sistemą, siekiant harmonizuoti atlyginimų 
nustatymo praktiką ir išvengti bet kokio 
Europos finansinių centrų konkurencijos 
iškraipymo;

Or. fr
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Pakeitimas 28
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina kad šios principų sistemos 
įgyvendinimo priežiūra būtų vykdoma 
remiantis tiksliais indikatoriais ir taikant 
nurodymo ir viešo paskelbimo procedūrą;

Or. fr

Pakeitimas 29
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į tokius kaip įmonės 
„Dell Ireland“ atvejus, prašo Europos 
Teisingumo Teismo įvertinti, kaip įmonėse
naudojama Europos Sąjungos parama ir 
koks yra jos socialinis poveikis; ragina 
atliekant šį vertinimą atsižvelgti į darbo 
vietų kūrimą, darbuotojų mokymą ir darbo 
sąlygų gerinimą;

4. atsižvelgdamas į tokius kaip įmonės 
„Dell Ireland“ atvejus, prašo Europos 
Teisingumo Teismo įvertinti, kaip 
naudojama Europos Sąjungos parama ir 
koks yra jos poveikis įmonių strategijai ir
socialinis poveikis; ragina atliekant šį 
vertinimą atsižvelgti į darbo vietų kūrimą, 
darbuotojų mokymą ir darbo sąlygų 
gerinimą;

Or. fr

Pakeitimas 30
Karima Delli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į tokius kaip įmonės 
„Dell Ireland“ atvejus, prašo Europos 

4. atsižvelgdamas į tokius kaip įmonės 
„Dell Ireland“ atvejus, prašo Europos 
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Teisingumo Teismo įvertinti, kaip įmonėse 
naudojama Europos Sąjungos parama ir 
koks yra jos socialinis poveikis; ragina 
atliekant šį vertinimą atsižvelgti į darbo 
vietų kūrimą, darbuotojų mokymą ir darbo 
sąlygų gerinimą;

Teisingumo Teismo įvertinti, kaip įmonėse 
naudojama Europos Sąjungos parama ir 
koks yra jos socialinis poveikis; ragina 
atliekant šį vertinimą atsižvelgti į darbo 
vietų kūrimą, darbuotojų mokymą ir darbo 
sąlygų gerinimą;

Or. fr

Pakeitimas 31
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies 
keisti Direktyvą 2006/49/EB dėl 
investicinių įmonių ir kredito įstaigų 
kapitalo pakankamumo siekiant, kad 
pirmiau išdėstyti principai taptų privalomi 
bankams ir investicinėms įmonėms, jiems 
pradėjus taikyti rizikos ribojimu pagrįstą 
priežiūrą ir užtikrinant, kad įmonių vadovų 
atlyginimai nebūtų mokami iš įmonės
kapitalo; pabrėžia, kad visam finansų 
sektoriui, įskaitant draudimo įmones ir 
alternatyvaus investavimo fondus
(pavyzdžiui, rizikos draudimo fondai ir 
privataus kapitalo fondai), turėtų būti 
taikomos griežtesnės ES taisyklės,

5. pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies 
keisti Direktyvą 2006/49/EB dėl 
investicinių įmonių ir kredito įstaigų 
kapitalo pakankamumo siekiant, kad 
pirmiau išdėstyti principai taptų privalomi 
bankams ir investicinėms įmonėms, jiems 
pradėjus taikyti rizikos ribojimu pagrįstą 
priežiūrą ir užtikrinant, kad visa kintamų 
atlyginimų suma neapribotų įmonių 
kapitalo didinimo galimybių; pabrėžia, kad 
visam finansų sektoriui, įskaitant draudimo 
įmones ir alternatyvaus investavimo fondus
(pavyzdžiui, rizikos draudimo fondai ir 
privataus kapitalo fondai), turėtų būti 
taikomos griežtesnės ES taisyklės,

Or. fr

Pakeitimas 32
Karima Delli

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. dar kartą patvirtina, kad būtina bausti 
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už visų rūšių diskriminaciją įmonėse, visų 
pirma nustatant atlyginimų politiką, 
vystantis karjerai ir vadovų priėmimo į 
darbą proceso metu;

Or. fr

Pakeitimas 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina suteikti privalomo sprendimo 
galių nacionalinėms priežiūros 
institucijoms siekiant užtikrinti, kad būtų 
gerbiami šie principai ir kad pagalba būtų 
teikiama su sąlyga, kad įmonės prisiims 
įsipareigojimų dėl užimtumo, darbuotojų 
mokymo ir darbo sąlygų;

6. ragina suteikti privalomo sprendimo 
galių nacionalinėms priežiūros 
institucijoms siekiant užtikrinti, kad būtų 
gerbiami patikimo finansinio valdymo
principai;

Or. en

Pakeitimas 34
Karima Delli

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina suteikti privalomo sprendimo 
galių nacionalinėms priežiūros 
institucijoms siekiant užtikrinti, kad būtų 
gerbiami šie principai ir kad pagalba būtų 
teikiama su sąlyga, kad įmonės prisiims 
įsipareigojimų dėl užimtumo, darbuotojų 
mokymo ir darbo sąlygų;

6. ragina suteikti privalomo sprendimo 
galių nacionalinėms priežiūros 
institucijoms siekiant užtikrinti, kad būtų 
gerbiami šie principai ir kad pagalba būtų 
teikiama su sąlyga, kad įmonės prisiims 
įsipareigojimų dėl užimtumo, vienodo vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio, darbuotojų 
mokymo ir darbo sąlygų;

Or. fr
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Pakeitimas 35
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina suteikti privalomo sprendimo 
galių nacionalinėms priežiūros 
institucijoms siekiant užtikrinti, kad būtų 
gerbiami šie principai ir kad pagalba būtų 
teikiama su sąlyga, kad įmonės prisiims 
įsipareigojimų dėl užimtumo, darbuotojų 
mokymo ir darbo sąlygų;

6. ragina suteikti privalomo sprendimo 
galių nacionalinėms priežiūros 
institucijoms siekiant užtikrinti, kad būtų 
gerbiami šie principai, kad pagalba būtų 
teikiama su sąlyga, kad įmonės prisiims 
įsipareigojimų dėl užimtumo, darbuotojų 
mokymo ir darbo sąlygų, ir kad ji būtų 
susieta su konkrečiomis šioje srityje 
įgyvendintomis priemonėmis;

Or. hu

Pakeitimas 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad ekonomikos 
restruktūrizavimo stadijos metu be 
paramos realiajam ekonomikos sektoriui 
priemonių labai svarbios yra užimtumo, 
mokymų ir darbo sąlygų apsaugos 
priemonės ir į jas turi atsižvelgti visos 
suinteresuotos šalys;

Or. en

Pakeitimas 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
užtikrinti, jog dėl šiame sektoriuje taikomų 
finansinių paskatų ir atlyginimų struktūros 
reguliavimo nebūtų pažeista profsąjungų 
teisė vesti kolektyvines derybas; ragina 
įtraukti šią nuostatą į Direktyvos 
2006/49/EB dėstomąją dalį, o ne tik į jos 
preambulę;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
užtikrinti, jog dėl šiame sektoriuje taikomų 
finansinių paskatų ir atlyginimų struktūros 
reguliavimo nebūtų pažeista profsąjungų 
teisė vesti kolektyvines derybas;

Or. en

Pakeitimas 38
Karima Delli

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
užtikrinti, jog dėl šiame sektoriuje taikomų 
finansinių paskatų ir atlyginimų struktūros 
reguliavimo nebūtų pažeista profsąjungų 
teisė vesti kolektyvines derybas; ragina 
įtraukti šią nuostatą į Direktyvos 
2006/49/EB dėstomąją dalį, o ne tik į jos 
preambulę;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
užtikrinti, jog dėl finansų sektoriuje 
taikomų finansinių paskatų ir atlyginimų 
struktūros reguliavimo nebūtų pažeista 
profsąjungų teisė vesti kolektyvines 
derybas; ragina įtraukti šią nuostatą į 
Direktyvos 2006/49/EB dėstomąją dalį, o 
ne tik į jos preambulę;

Or. fr

Pakeitimas 39
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina užtikrinti visišką įmonių vadovų 
atlyginimų politikos skaidrumą darbuotojų 
ir piliečių atžvilgiu ir darbuotojams bei jų 

8. ragina užtikrinti visišką įmonių vadovų 
atlyginimų politikos skaidrumą darbuotojų 
ir piliečių atžvilgiu ir darbuotojams bei jų 
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profsąjungoms suteikti teisę į informaciją, 
priežiūrą ir konsultacijas steigiant darbo 
tarybas ir įmonių grupių darbo tarybas;

profsąjungoms suteikti teisę į informaciją, 
priežiūrą ir konsultacijas steigiant darbo 
tarybas ir įmonių grupių darbo tarybas;
todėl ragina, kad kelis subjektus 
apimančių grupių atvejais šioms 
priežiūros ir konsultavimosi su 
darbuotojais struktūroms būtų suteikta 
prieiga prie visų grupei priklausančių 
finansinių bendrovių ir kitų 
kontroliuojančiųjų bendrovių balanso, 
kad šios struktūros galėtų susidaryti 
bendrą ir tinkamą šios grupės vaizdą;

Or. fr

Pakeitimas 40
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina užtikrinti visišką įmonių vadovų 
atlyginimų politikos skaidrumą darbuotojų 
ir piliečių atžvilgiu ir darbuotojams bei jų 
profsąjungoms suteikti teisę į informaciją, 
priežiūrą ir konsultacijas steigiant darbo 
tarybas ir įmonių grupių darbo tarybas;

8. ragina užtikrinti visišką įmonių vadovų 
atlyginimų politikos skaidrumą darbuotojų 
ir piliečių atžvilgiu ir darbuotojams bei jų 
profsąjungoms suteikti teisę į informaciją, 
priežiūrą ir konsultacijas steigiant darbo 
tarybas ir įmonių grupių darbo tarybas;
mano, kad atlyginimų klausimu darbo 
tarybos galėtų atlikti naudingą vaidmenį 
ir politikos, susijusios su valdymo 
lygmenyje įdarbintų asmenų atlyginimais, 
skaidrumo, informacijos apie ją ir jos 
komunikavimo požiūriu, siekiant susieti 
šią politiką su įmonės investiciniais 
sprendimais, apsaugančiais darbo vietas 
ir darbuotojų darbo sąlygas;

Or. it
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Pakeitimas 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina užtikrinti visišką įmonių vadovų 
atlyginimų politikos skaidrumą darbuotojų 
ir piliečių atžvilgiu ir darbuotojams bei jų 
profsąjungoms suteikti teisę į informaciją, 
priežiūrą ir konsultacijas steigiant darbo 
tarybas ir įmonių grupių darbo tarybas;

8. ragina užtikrinti visišką įmonių vadovų 
atlyginimų politikos skaidrumą, laikantis 
nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės 
aktų. Primena, kad darbuotojai ir jų 
profsąjungos turi teisę į informaciją, 
priežiūrą ir konsultacijas pasitelkiant darbo 
tarybas ir įmonių grupių darbo tarybas;

Or. en

Pakeitimas 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina suteikti teisę darbuotojų 
atstovams visais atvejais dalyvauti 
nustatant ir kontroliuojant vadovų 
atlyginimus, nepriklausomai nuo įvairių 
valdymo, konsultacijų su darbuotojais ir jį
dalyvavimo metodų, pasirinktų pagal 
Direktyvą 2001/86/EB, papildančią 
Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus.

9. ragina veiksmingai įgyvendinti
konsultacijų su darbuotojais ir jų
dalyvavimo taisykles, pasirinktas pagal 
Direktyvą 2001/86/EB, papildančią 
Europos bendrovės įstatus.

Or. en

Pakeitimas 43
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina paaukštinti moteris į vadovų 
pareigas pasitelkiant Komisijos 
rekomendaciją dėl įmonių ir kai kurių 
organizacijų ir įstaigų valdymo organų 
sudėties privalomų kvotų sistemos 
sukūrimo;

Or. de

Pakeitimas 44
Karima Delli

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina visas valstybes nares Komisijai 
ir Parlamentui pateikti metinį pranešimą 
dėl praktikos, susijusios su įmonių 
valdymo jų teritorijoje etika, pokyčiais;

Or. fr

Pakeitimas 45
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. siūlo, kad nacionalinės priežiūros 
institucijos griežčiau apibrėždamos 
įmonės valdymo organų narių 
nepriklausomybę sukurtų veiksmingesnes 
kovos su korupcija priemones, kurių 
įgyvendinimas padėtų ne tik pagerinti 
etišką įmonių valdymą, bet ir jų 
ekonominės veiklos rezultatus;
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Or. hu

Pakeitimas 46
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pagal 2009 m. balandžio 30 d. 
Komisijos rekomendaciją, pritaria tam, 
kad būtų nustatyta įmonės vadovų 
išeitinių išmokų viršutinės riba, ar netgi 
uždraudžiama jiems mokėti išeitinę 
išmoką, jei sutartis nutraukiama dėl 
netinkamų įmonės veiklos rezultatų;

Or. hu


