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Grozījums Nr. 1
Karima Delli

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Eiropas Savienību un pasauli 
kopumā ir skārusi visnopietnākā krīze
pēdējos 60 gados, tā kā reālajai ekonomikai 
nākas saskarties ar vissmagāko lejupslīdi 
minētajā laikposmā un tā kā ir sagaidāms, 
ka, neraugoties uz relatīvu ekonomiskās 
aktivitātes uzlabošanos, apstākļi 
nodarbinātības jomā pasliktināsies vēl 
vairāk;

A. tā kā Eiropas Savienību un pasauli 
kopumā ir skārusi visnopietnākā 
ekonomiskā krīze pēdējos 60 gados, tā kā 
reālajai ekonomikai nākas saskarties ar 
vissmagāko lejupslīdi minētajā laikposmā 
un tā kā ir sagaidāms, ka, neraugoties uz 
relatīvu ekonomiskās aktivitātes 
uzlabošanos, apstākļi nodarbinātības jomā 
pasliktināsies vēl vairāk;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Csaba Sógor

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Eiropas Savienību un pasauli 
kopumā ir skārusi visnopietnākā krīze 
pēdējos 60 gados, tā kā reālajai ekonomikai 
nākas saskarties ar vissmagāko lejupslīdi 
minētajā laikposmā un tā kā ir sagaidāms, 
ka, neraugoties uz relatīvu ekonomiskās 
aktivitātes uzlabošanos, apstākļi 
nodarbinātības jomā pasliktināsies vēl 
vairāk;

A. tā kā Eiropas Savienību un pasauli 
kopumā ir skārusi visnopietnākā 
ekonomiskā krīze pēdējos 60 gados, tā kā 
reālajai ekonomikai nākas saskarties ar 
vissmagāko lejupslīdi minētajā laikposmā 
un tā kā ir sagaidāms, ka, neraugoties uz 
relatīvu ekonomiskās aktivitātes 
uzlabošanos, apstākļi nodarbinātības jomā 
pasliktināsies vēl vairāk;

Or. hu
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Grozījums Nr. 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju radīto 
peļņu, tādējādi mudinot amorāli riskēt ar 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
naudu;

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts, tādējādi mudinot amorāli riskēt ar 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
naudu;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju radīto
peļņu, mudinot amorāli riskēt ar
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
naudu;

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts uz peļņas gūšanu īsā 
laikposmā un akciju kursa palielināšanos
akcionāru labā, ieviešot aizvien 
riskantākus peļņas gūšanas modeļus uz 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
rēķina;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
B apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju radīto 
peļņu, mudinot amorāli riskēt ar 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
naudu;

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju īstermiņā 
radīto peļņu, mudinot amorāli riskēt ar 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
naudu, kas tika novirzīta no tās mērķa —
ilgtermiņa ieguldīšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju radīto 
peļņu, tādējādi mudinot amorāli riskēt ar 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
naudu;

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar reālo ekonomiku un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju radīto 
peļņu, tādējādi mudinot amorāli riskēt ar 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju 
naudu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Karima Delli

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju radīto 

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai 
nebija saiknes ar ekonomisko darbību un 
atalgojums šajā sektorā bija nesamērīgi 
augsts un balstīts tikai uz akciju radīto 
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peļņu, tādējādi mudinot amorāli riskēt ar 
darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju
naudu;

peļņu, tādējādi mudinot amorāli riskēt ar 
strādnieku, kalpotāju un noguldītāju 
naudu;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā, neraugoties uz bonusu sistēmas 
būtisko negatīvo ietekmi pašreizējās krīzes 
veicināšanā, šī sistēma vēl aizvien pastāv 
un tā kā finanšu sektoru pārstāvošās 
grupas, kas izveidotas spiediena 
izdarīšanai uz valsts varas iestādēm, 
noraida jebkuru tiesību aktu finanšu 
jomā;

D. tā kā, neraugoties uz bonusu sistēmas 
būtisko negatīvo ietekmi pašreizējās krīzes 
veicināšanā, šī sistēma vēl aizvien pastāv;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā, neraugoties uz bonusu sistēmas 
būtisko negatīvo ietekmi pašreizējās krīzes 
veicināšanā, šī sistēma vēl aizvien pastāv
un tā kā finanšu sektoru pārstāvošās 
grupas, kas izveidotas spiediena izdarīšanai 
uz valsts varas iestādēm, noraida jebkuru 
tiesību aktu finanšu jomā;

D. tā kā bonusu sistēma, kam bija īpaša 
loma pašreizējās krīzes veicināšanā, vēl 
aizvien pastāv un tā kā finanšu sektoru 
pārstāvošās grupas, kas izveidotas 
spiediena izdarīšanai uz valsts varas 
iestādēm, noraida jebkuru tiesību aktu 
finanšu jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā algotajiem darbiniekiem ir 
jāpiešķir jaunas tiesības viņu uzņēmuma
pārvaldībā, lai varētu veidot patiesu 
dialogu ar uzņēmuma vadītājiem un skaidri 
noteikt atalgojuma sistēmu un uzņēmuma 
mērķus,

E. tā kā ir pareizi jāpiemēro spēkā esošie 
tiesību akti par strādnieku informēšanu 
un konsultēšanu viņu uzņēmuma
pārvaldības jomā, lai varētu veidot patiesu 
dialogu ar uzņēmuma vadītājiem un skaidri 
noteikt atalgojuma sistēmu un uzņēmuma 
mērķus,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Karima Delli

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka pasaulei ir nepieciešams jauns 
ilgtermiņa sociālais un vides modelis, kas 
ievērotu sabiedrības vispārējās un algoto 
darbinieku intereses; uzskata, ka finanšu 
sektoram jādarbojas saskaņā ar reālās 
ekonomikas interesēm un jādemonstrē 
lielāka sociālā atbildība, it īpaši, 
izmantojot nodarbinātību un apmācību 
veicinošus resursus;

1. uzsver, ka pasaulei ir nepieciešams jauns 
ilgtermiņa sociālais un vides modelis, kas 
ievērotu sabiedrības vispārējās un algoto 
darbinieku intereses; uzskata, ka finanšu 
sektoram jādarbojas saskaņā ar reālās 
ekonomikas interesēm un jādemonstrē 
sociālā atbildība, it īpaši, izmanotjot 
nodarbinātību un apmācību veicinošus 
resursus; atgādina steidzamo 
nepieciešamību cīnīties pret nodokļu 
oāzēm; prasa nopietni sodīt tos 
uzņēmumus, kas turpina savu vai savu 
filiāļu darbību jurisdikcijās, kuras nevēlas 
sadarboties, it īpaši aizliedzot tiem saņemt 
dalībvalsts vai Eiropas Savienības 
atbalstu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 12
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka pasaulei ir nepieciešams jauns 
ilgtermiņa sociālais un vides modelis, kas 
ievērotu sabiedrības vispārējās un algoto 
darbinieku intereses; uzskata, ka finanšu 
sektoram jādarbojas saskaņā ar reālās 
ekonomikas interesēm un jādemonstrē 
lielāka sociālā atbildība, it īpaši, izmantojot 
nodarbinātību un apmācību veicinošus 
resursus;

1. uzsver, ka Eiropas Savienībai un
pasaulei kopumā ir nepieciešams jauns 
ilgtermiņa ražošanas, sociālais un vides 
modelis, kas ievērotu sabiedrības 
vispārējās un algoto darbinieku intereses, 
un jauna finanšu arhitektūra, kura 
balstītos uz piesardzīgiem un ētikas 
noteikumiem un kura būtu pakļauta 
dalībvalstu un Eiropas uzraudzības 
iestādēm, kam būtu piešķirtas 
ierobežojošas pilnvaras; uzskata, ka 
finanšu sektoram jādarbojas saskaņā ar 
reālās ekonomikas interesēm, jāveicina 
ilgtspējīga izaugsme un jādemonstrē 
lielāka sociālā atbildība, it īpaši, izmanotjot 
nodarbinātību un apmācību veicinošus 
resursus;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka pasaulei ir nepieciešams 
jauns ilgtermiņa sociālais un vides 
modelis, kas ievērotu sabiedrības 
vispārējās un algoto darbinieku intereses; 
uzskata, ka finanšu sektoram jādarbojas 
saskaņā ar reālās ekonomikas interesēm un 
jādemonstrē lielāka sociālā atbildība, it 
īpaši, izmantojot nodarbinātību un 
apmācību veicinošus resursus;

1. uzsver, ka pasaulei ir nepieciešams 
darījumu modelis, kas koncentrētos uz 
uzraudzības sistēmām; ilgtermiņā 
vislielākā uzmanība jāvelta sociālajām un 
vides vajadzībām, ievērojot sabiedrības 
vispārējās un algoto darbinieku un darba 
devēju intereses; uzskata, ka finanšu 
sektoram jādarbojas saskaņā ar reālās 
ekonomikas interesēm un jādemonstrē 
lielāka sociālā atbildība, it īpaši, izmantojot 
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nodarbinātību un apmācību veicinošus 
resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta principus, ko Komisija iekļāvusi 
savos 2009. gada 30. aprīļa ieteikumos, 
pirmkārt, par atalgojuma struktūru un to 
uzņēmumu administratoru un vadītāju 
atalgojuma pārvaldību, kuru akcijas tiek 
kotētas biržā, un, otrkārt, par atalgojuma 
struktūru, atalgojuma politikas izstrādes un 
īstenošanas procesu (pārvaldību), 
atalgojuma politikas pārredzamību un 
kontroli (uzraudzību) finanšu sektorā;

2. atbalsta principus, ko Komisija iekļāvusi 
savos 2009. gada 30. aprīļa ieteikumos, 
tomēr uzsver, ka šos ieteikumus — kas ir 
saistīti ar jutīgo pabalstu tēmu, kurus 
uzņēmumi piešķīruši saviem 
administratoriem un vadītājiem, —
dalībvalstis nav transponējušas 
apmierinošā veidā; neatlaidīgi prasa ar 
Eiropas Savienības regulas palīdzību 
noteikt par saistošiem principus, ko 
Komisija izklāstījusi savos 2009. gada 
30. aprīļa ieteikumos, pirmkārt, par 
atalgojuma struktūru un to uzņēmumu 
administratoru un vadītāju atalgojuma 
pārvaldību, kuru akcijas tiek kotētas biržā, 
un, otrkārt, par atalgojuma struktūru, 
atalgojuma politikas izstrādes un 
īstenošanas procesu (pārvaldību), 
atalgojuma politikas pārredzamību un 
kontroli (uzraudzību) finanšu sektorā;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta principus, ko Komisija iekļāvusi 
savos 2009. gada 30. aprīļa ieteikumos, 
pirmkārt, par atalgojuma struktūru un to 
uzņēmumu administratoru un vadītāju 
atalgojuma pārvaldību, kuru akcijas tiek 
kotētas biržā, un, otrkārt, par atalgojuma 
struktūru, atalgojuma politikas izstrādes un 
īstenošanas procesu (pārvaldību), 
atalgojuma politikas pārredzamību un 
kontroli (uzraudzību) finanšu sektorā;

2. atbalsta principus, ko Komisija iekļāvusi 
savos 2009. gada 30. aprīļa ieteikumos, 
pirmkārt, par atalgojuma struktūru un to 
uzņēmumu administratoru un vadītāju 
atalgojuma pārvaldību, kuru akcijas tiek 
kotētas biržā, un, otrkārt, par atalgojuma 
struktūru, atalgojuma politikas izstrādes un 
īstenošanas procesu (pārvaldību), 
atalgojuma politikas pārredzamību un 
kontroli (uzraudzību) finanšu sektorā, un 
prasa šos ieteikumus pienācīgi integrēt 
Direktīvas 2006/49/EK pārskatīšanā;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka banku un kredītiestāžu 
administratoru atlagojuma politikas jomā 
ierosinātie pasākumi nedrīkst palikt 
vienkāršu ieteikumu veidā, bet ka tie 
jāpārvērš par saistošiem noteikumiem, kas 
papildināti ar uzraudzības un sankciju 
sistēmu, lai novērstu to, ka atalgojuma 
mainīgā daļa (bonusi, parakstīšanās 
opcijas un stimuli) mudina īstenot pārāk 
riskantu uzņēmuma ieguldījumu un 
pārvaldības politiku, kurā netiek ņemta 
vērā negatīvā ietekme uz reālo 
ekonomiku;

Or. it
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Grozījums Nr. 17
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka uz saprātīgu un ilgtspējīgu 
uzņēmuma pārvaldību orientēta 
atalgojuma politika attaisnojas ne tikai no 
ētikas viedokļa, bet ka tai piemīt arī īpaša 
ekonomiska dimensija, jo šī politika tieši 
ietekmē kapitāla saglabāšanu un gan 
pašu uzņēmumu, gan visas ekonomikas 
attīstības perspektīvas, kā arī augstāka 
nodarbinātības līmeņa radīšanu un 
saglabāšanu, kā to prasa pareizi īstenota 
un efektīva uzņēmuma sociālā atbildība;

Or. it

Grozījums Nr. 18
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie 
tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli;

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie 
tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli;
šajā sakarībā prasa izstrādāt Eiropas 
līmeņa plānu cīņai pret nodokļu oāzēm, 
lai konkretizētu Londonā un Pitsburgā 
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notikušajās G20 valstu sanāksmēs 
izteiktos paziņojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas 
pabalstam tiktu noteikts maksimālais 
apjoms un lai tie tiktu aplikti ar augstu
progresīvo nodokli;

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu un ar uzņēmuma 
darbības rezultātiem, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās; uzskata, 
ka sociālā taisnīguma un ekonomikas 
ilgtspējas labad to biržā kotēto uzņēmumu, 
kuri daļēji ir valsts īpašumā un/vai kuriem 
sniegts valsts vai Eiropas Savienības 
atbalsts, vadītāju darba atalgojuma un no 
darba aiziešanas pabalsta struktūrai un 
apjomam ir jāatbilst dalībvalstu un 
Eiropas kompetento iestāžu noteiktajiem 
ierobežojošiem kritērijiem un tie ir 
atbilstīgi jāapliek ar progresīvo nodokli;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Karima Delli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
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atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie 
tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli;

atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad pieprasa, lai to 
uzņēmumu, kuriem sniegts valsts vai 
Eiropas Savienības atbalsts, vadītāju darba 
algai, bonusiem un no darba aiziešanas 
pabalstam tiktu noteikts maksimālais 
apjoms — attiecīgajā dalībvalstī noteiktā 
mediānā ienākumu summa, pareizināta ar 
40, — un lai tie tiktu aplikti ar augstu 
progresīvo nodokli, tādējādi sniedzot 
ieguldījumu sociālās aizsardzības un 
sabiedrisko pakalpojumu finansēšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie 
tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli;

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie 
tiktu pakļauti valdības kontrolei, kas 
pamatotos uz atbilstīgām tiesībām iegūt 
informāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie
tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli;

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai 
nesamērīgi augsta darba alga, bonusi un 
pabalsti principā tiktu aplikti ar augstu 
progresīvo nodokli;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Csaba Sógor

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie 

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam 
tiktu noteikts maksimālais apjoms, ņemot 
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tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli; vērā dažādās dalībvalstīs atšķirīgo 
situāciju ienākumu jomā, un lai tie tiktu 
aplikti ar augstu progresīvo nodokli 
saskaņā ar dalībvalstīs nodokļu jomā 
spēkā esošajiem tiesību aktiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 24
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, 
kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, 
bonusiem un pensijām tiktu noteikts 
maksimālais apjoms un lai tie tiktu aplikti 
ar augstu progresīvo nodokli;

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma 
samērīguma uzņēmumos, vadītāju 
atalgojuma un no darba aiziešanas pabalsta 
apjoma attīstību saistot ar pārējo 
darbinieku atalgojumu un no darba 
aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus 
no pārmērīga riska uzņemšanās, un sociālā 
taisnīguma labad pieprasa, lai to 
uzņēmumu, kuriem sniegts valsts vai 
Eiropas Savienības atbalsts, vadītāju darba 
algai, bonusiem, lielām kompensācijām 
saistībā ar aiziešanu no darba (t. s. „zelta 
izpletņiem”), akciju opcijām un pensijām 
tiktu noteikts maksimālais apjoms un lai tie 
tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina uzņēmumu īpašo sociālo
atbildību; šajā sakarībā atalgojuma 
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politikai jāiekļaujas daudzgadu sistēmā, 
kas aptver vismaz trīs gadus, lai novērtētu 
pieņemto lēmumu sociālo ietekmi un lai 
atalgojuma noteikšanā un novērtēšanā 
neaprobežotos tikai ar tīri ekonomiskiem 
kritērijiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž pārliecību, ka attiecībā uz 
administratoru atalgojuma politikas 
noteikšanu un tās vēlāku novērtēšanu 
saistībā ar uzņēmuma pārvaldību un 
attīstību ir jāņem vērā arī nefinanšu 
kritēriji, piemēram, sociālajā un vides 
jomā noteikto atbildības mērķu 
ievērošana pietiekami ilgā laikposmā; 
atgādina, ka uzņēmumu pārvaldībā un 
atalgojuma politikas izstrādē jāņem vērā 
un jāveicina algu paritātes un dzimumu 
līdztiesības principi, kas noteikti Eiropas 
līgumos un direktīvās;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa ieviest Eiropas līmeņa atskaites 
sistēmu, lai saskaņotu atalgojuma jomā 
izmantoto praksi un novērstu jebkādus 
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Eiropas finanšu tirgu konkurences 
izkropļojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b prasa veikt šīs atskaites sistēmas 
darbības kontroli, izmantojot precīzus 
rādītājus un noteikumu neievērotāju 
publiskas atklāšanas instrumentu 
(t. s. "naming and shaming");

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ņemot vērā, piemēram, Īrijas uzņēmuma 
„Dell” gadījumu, prasa, lai Eiropas 
Revīzijas palāta ievieš uzņēmumiem
sniegtā Eiropas Savienības atbalsta 
izmantošanas un šī atbalsta sociālās 
ietekmes novērtēšanu; prasa, lai šādas 
novērtēšanas izstrādē tiktu ņemta vērā 
darbavietu izveide, apmācība un darba 
apstākļu uzlabošana;

4. ņemot vērā, piemēram, Īrijas uzņēmuma 
„Dell” gadījumu, prasa, lai Eiropas 
Revīzijas palāta ievieš Eiropas Savienības 
atbalsta izmantošanas, šī atbalsta ietekmes 
uz uzņēmumu stratēģiju un tā sociālo 
atskaņu novērtēšanu; prasa, lai šādas 
novērtēšanas izstrādē tiktu ņemta vērā 
darbavietu izveide, apmācība un darba 
apstākļu uzlabošana;

Or. fr
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Grozījums Nr. 30
Karima Delli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ņemot vērā, piemēram, Īrijas uzņēmuma 
„Dell” gadījumu, prasa, lai Eiropas 
Revīzijas palāta ievieš uzņēmumiem 
sniegtā Eiropas Savienības atbalsta 
izmantošanas un šī atbalsta sociālās 
ietekmes novērtēšanu; prasa, lai šādas 
novērtēšanas izstrādē tiktu ņemta vērā 
darbavietu izveide, apmācība un darba 
apstākļu uzlabošana;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta Komisijas priekšlikumu grozīt 
Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu 
sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla 
pietiekamību, lai iepriekš minētos 
principus padarītu par saistošiem bankām 
un ieguldījumu fondiem, šīs finanšu 
iestādes pakļaujot kontrolei un paredzot, 
ka uzņēmuma vadītāju alga tiek maksāta 
no pašu kapitāla; uzstāj, ka visam finanšu 
sektoram kopumā, tostarp apdrošināšanas 
iestādēm un alternatīvajiem ieguldījumu 
fondiem (piemēram, riska ieguldījumu 
fondiem un kapitāla-ieguldījumu fondiem) 
būtu jāpiemēro Eiropas regula ar 
pastiprinātiem noteikumiem;

5. atbalsta Komisijas priekšlikumu grozīt 
Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu 
sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla 
pietiekamību, lai iepriekš minētos 
principus padarītu par saistošiem bankām 
un ieguldījumu fondiem, šīs finanšu 
iestādes pakļaujot kontrolei un to izdarot 
tā, lai atalgojuma mainīgās daļas apjoms 
neierobežotu šo institūciju spēju palielināt 
pašu kapitālu; uzstāj, ka visam finanšu 
sektoram kopumā, tostarp apdrošināšanas 
iestādēm un alternatīvajiem ieguldījumu 
fondiem (piemēram, riska ieguldījumu 
fondiem un kapitāla-ieguldījumu fondiem) 
būtu jāpiemēro Eiropas regula ar 
pastiprinātiem noteikumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 32
Karima Delli

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a no jauna apstiprina nepieciešamību 
piemērot sankcijas jebkāda veida 
diskriminācijai uzņēmumos, it īpaši 
atalgojuma politikas noteikšanā, karjeras 
attīstībā un vadošo darbinieku 
pieņemšanā darbā;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa piešķirt ierobežojošas pilnvaras 
dalībvalstu kontroles iestādēm, lai liktu 
ievērot šos principus, un kā nosacījumu 
atbalsta piešķiršanai piemērot saistību 
uzņemšanos nodarbinātības, apmācības 
un darba apstākļu jomā;

6. prasa piešķirt ierobežojošas pilnvaras 
dalībvalstu kontroles iestādēm, lai liktu 
ievērot saprātīgas finanšu pārvaldības
principus;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Karima Delli

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa piešķirt ierobežojošas pilnvaras 6. prasa piešķirt ierobežojošas pilnvaras 
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dalībvalstu kontroles iestādēm, lai liktu 
ievērot šos principus, un kā nosacījumu 
atbalsta piešķiršanai piemērot saistību 
uzņemšanos nodarbinātības, apmācības 
un darba apstākļu jomā;

dalībvalstu kontroles iestādēm, lai liktu 
ievērot šos principus, un kā nosacījumu 
atbalsta piešķiršanai piemērot saistību 
uzņemšanos attiecībā uz nodarbinātību, 
dzimumu līdztiesības ievērošanu algas 
jomā, apmācību un darba apstākļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Csaba Sógor

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa piešķirt ierobežojošas pilnvaras 
dalībvalstu kontroles iestādēm, lai liktu 
ievērot šos principus, un kā nosacījumu 
atbalsta piešķiršanai piemērot saistību 
uzņemšanos nodarbinātības, apmācības un 
darba apstākļu jomā;

6. prasa piešķirt ierobežojošas pilnvaras 
dalībvalstu kontroles iestādēm, lai liktu 
ievērot šos principus, kā nosacījumu 
atbalsta piešķiršanai piemērot saistību 
uzņemšanos nodarbinātības, apmācības un 
darba apstākļu jomā un atbalsta 
piešķiršanu saistīt ar attiecīgajā jomā 
īstenotiem konkrētiem pasākumiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka ekonomikas 
atjaunošanas posmā papildus reālās 
ekonomikas atbalstīšanas pasākumiem ir 
ļoti svarīgi īstenot darbavietu aizsardzības, 
apmācības un darba apstākļu uzlabošanas 
pasākumus, kas būtu jāņem vērā visām 
iesaistītajām pusēm;
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. vērš uzmanību uz to, cik būtiski ir šajā 
sektorā nepieļaut finanšu stimulu un 
atalgojuma struktūras negatīvu ietekmi uz 
arodbiedrību tiesībām vest sarunas par 
darba koplīgumu slēgšanu; prasa, lai tas 
tiktu paredzēts ne tikai Direktīvas 
2006/49/EK preambulā, bet arī tās 
noteikumos;

7. vērš uzmanību uz to, cik būtiski ir šajā 
sektorā nepieļaut finanšu stimulu un 
atalgojuma struktūras negatīvu ietekmi uz 
arodbiedrību tiesībām vest sarunas par 
darba koplīgumu slēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Karima Delli

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. vērš uzmanību uz to, cik būtiski ir šajā
sektorā nepieļaut finanšu stimulu un 
atalgojuma struktūras negatīvu ietekmi uz 
arodbiedrību tiesībām vest sarunas par 
darba koplīgumu slēgšanu; prasa, lai tas 
tiktu paredzēts ne tikai Direktīvas 
2006/49/EK preambulā, bet arī tās 
noteikumos;

7. vērš uzmanību uz to, cik būtiski ir 
finanšu sektorā nepieļaut finanšu stimulu 
un atalgojuma struktūras negatīvu ietekmi 
uz arodbiedrību tiesībām vest sarunas par 
darba koplīgumu slēgšanu; prasa, lai tas 
tiktu paredzēts ne tikai Direktīvas 
2006/49/EK preambulā, bet arī tās 
noteikumos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa nodrošināt administratoru 
atalgojuma politikas pilnīgu pārredzamību 
uzņēmumu darbiniekiem un pārējiem 
iedzīvotājiem, kā arī tiesības uz 
informāciju, kontroli un apspriešanos 
darbiniekiem un viņu arodbiedrībām ar 
uzņēmuma komiteju un grupas komiteju 
starpniecību;

8. prasa nodrošināt administratoru 
atalgojuma politikas pilnīgu pārredzamību 
uzņēmumu darbiniekiem un pārējiem 
iedzīvotājiem, kā arī tiesības uz 
informāciju, kontroli un apspriešanos 
darbiniekiem un viņu arodbiedrībām ar 
uzņēmuma komiteju un grupas komiteju 
starpniecību; šajā sakarībā prasa 
nodrošināt, lai gadījumos, kad grupas 
ietver vairākas vienības, šīm kontroles un 
darbinieku konsultēšanas struktūrām 
būtu piekļuve visu finanšu sabiedrību un 
citu attiecīgās grupas daļu bilancēm 
nolūkā iegūt vispārēju un atbilstīgu 
priekšstatu par šo grupu;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa nodrošināt administratoru 
atalgojuma politikas pilnīgu pārredzamību 
uzņēmumu darbiniekiem un pārējiem 
iedzīvotājiem, kā arī tiesības uz 
informāciju, kontroli un apspriešanos 
darbiniekiem un viņu arodbiedrībām ar 
uzņēmuma komiteju un grupas komiteju 
starpniecību;

8. prasa nodrošināt administratoru 
atalgojuma politikas pilnīgu pārredzamību 
uzņēmumu darbiniekiem un pārējiem 
iedzīvotājiem, kā arī tiesības uz 
informāciju, kontroli un apspriešanos 
darbiniekiem un viņu arodbiedrībām ar 
uzņēmuma komiteju un grupas komiteju 
starpniecību; uzskata, ka atalgojuma jomā 
uzņēmumu komitejas var noderēt, lai 
nodrošinātu vadības līmenī nodarbināto 
personu atalgojuma politikas 
pārredzamību un informēšanu par to, lai 
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šo politiku saistītu ar tādu uzņēmuma 
ieguldījumu politiku, kas aizsargā 
darbavietas un strādnieku darba 
apstākļus;

Or. it

Grozījums Nr. 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa nodrošināt administratoru 
atalgojuma politikas pilnīgu pārredzamību 
uzņēmumu darbiniekiem un pārējiem 
iedzīvotājiem, kā arī tiesības uz 
informāciju, kontroli un apspriešanos 
darbiniekiem un viņu arodbiedrībām ar 
uzņēmuma komiteju un grupas komiteju 
starpniecību;

8. prasa nodrošināt administratoru 
atalgojuma politikas pilnīgu pārredzamību 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts un 
Eiropas Savienības tiesību aktiem; 
atgādina darbinieku un viņu arodbiedrību
tiesības uz informāciju, kontroli un 
apspriešanos ar uzņēmuma komiteju un 
grupas komiteju starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa, lai neatkarīgi no atšķirīgajām 
pārvaldības, apspriešanās un darbinieku 
līdzdalības sistēmām, kuras izvēlas saskaņā 
ar Direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 
darbinieku iesaistīšanas jomā, darbinieku 
pārstāvjiem jebkurā gadījumā būtu 
tiesības piedalīties uzņēmuma vadītāju 
atalgojuma sistēmas izstrādē un kontrolē.

9. prasa efektīvi īstenot noteikumus par
apspriešanās un darbinieku līdzdalības 
sistēmām, kuras izvēlas saskaņā ar 
Direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus.
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a neatlaidīgi prasa veicināt sieviešu 
iecelšanu vadošos amatos, izmantojot 
Komisijas ieteikumu par obligātas kvotu 
sistēmas ieviešanu amata vietu 
aizpildīšanā uzņēmuma vadošajās 
struktūrvienībās, citās struktūrās un 
amata vietu aizpildīšanā vispār;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Karima Delli

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a prasa, lai ikviena dalībvalsts iesniedz 
Komisijai un Parlamentam ikgadēju 
ziņojumu par tās teritorijā izmantoto 
ētikas praksi uzņēmumu pārvaldības 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Csaba Sógor

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.a ierosina, lai dalībvalstu kontroles 
iestādes, paredzot uzņēmuma vadošo 
struktūrvienību locekļu lielāku 
neatkarību, izstrādā efektīvākus 
mehānismus cīņai pret korupciju, kuru 
ieviešana ļautu uzlabot ne tikai 
uzņēmumu pārvaldības ētiku, bet arī to 
ekonomiskās darbības rādītājus;

Or. hu

Grozījums Nr. 46
Csaba Sógor

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b saskaņā ar Komisijas 2009. gada 
30. aprīļa ieteikumu atbalsta uzņēmuma 
vadītāju darba līguma beigu pabalstu 
maksimālā apjoma noteikšanu, pat 
aizliegumu viņiem pārskaitīt pabalstu 
gadījumā, ja līgums tiek lauzts 
neatbilstīgu uzņēmuma darbības rādītāju 
dēļ;

Or. hu


