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Amendement 1
Karima Delli

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie en 
de rest van de wereld af te rekenen hebben 
met de ergste crisis van de laatste 60 jaar, 
dat de reële economie te kampen heeft met 
de ernstigste recessie van diezelfde 
tijdspanne en dat algemeen verwacht wordt 
dat de situatie op de arbeidsmarkt ondanks 
een relatief herstel van de economie nog 
zal verslechteren;

A. overwegende dat de Europese Unie en 
de rest van de wereld af te rekenen hebben 
met de ergste economische crisis van de 
laatste 60 jaar, dat de reële economie te 
kampen heeft met de ernstigste recessie 
van diezelfde tijdspanne en dat algemeen 
verwacht wordt dat de situatie op de 
arbeidsmarkt ondanks een relatief herstel 
van de economie nog zal verslechteren,

Or. fr

Amendement 2
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie en 
de rest van de wereld af te rekenen hebben 
met de ergste crisis van de laatste 60 jaar, 
dat de reële economie te kampen heeft met 
de ernstigste recessie van diezelfde 
tijdspanne en dat algemeen verwacht wordt 
dat de situatie op de arbeidsmarkt ondanks 
een relatief herstel van de economie nog 
zal verslechteren;

A. overwegende dat de Europese Unie en 
de rest van de wereld af te rekenen hebben 
met de ergste economische crisis van de 
laatste 60 jaar, dat de reële economie te 
kampen heeft met de ernstigste recessie 
van diezelfde tijdspanne en dat algemeen 
verwacht wordt dat de situatie op de 
arbeidsmarkt ondanks een relatief herstel 
van de economie nog zal verslechteren,

Or. hu
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Amendement 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge vergoedingen
die uitsluitend gebaseerd waren op de 
actuariële rendabiliteit, waarbij immorele 
risico's werden genomen met het geld van 
de werknemers, de spaarders en de
beleggers;

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge beloningen,
waarbij immorele risico's werden genomen 
met het geld van werknemers, spaarders en 
beleggers;

Or. de

Amendement 4
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge vergoedingen
die uitsluitend gebaseerd waren op de 
actuariële rendabiliteit, waarbij immorele 
risico's werden genomen met het geld van 
de werknemers, de spaarders en de
beleggers;

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge beloningen
die gebaseerd waren op het behalen van 
winsten op de korte termijn en 
koersstijgingen in het voordeel van de 
aandeelhouders, met gebruikmaking van 
steeds riskantere exploitatiemethoden ten 
koste van werknemers, spaarders en 
beleggers,

Or. de
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Amendement 5
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge vergoedingen
die uitsluitend gebaseerd waren op de 
actuariële rendabiliteit, waarbij immorele 
risico's werden genomen met het geld van 
de werknemers, de spaarders en de
beleggers;

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge beloningen
die uitsluitend gebaseerd waren op de 
actuariële rendabiliteit op de korte termijn, 
waarbij immorele risico's werden genomen 
met het geld van werknemers, spaarders en 
beleggers, dat eigenlijk bestemd was voor 
investeringen op de lange termijn;

Or. fr

Amendement 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge vergoedingen
die uitsluitend gebaseerd waren op de 
actuariële rendabiliteit, waarbij immorele 
risico's werden genomen met het geld van 
de werknemers, de spaarders en de
beleggers;

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de reële 
economie, met onevenredig hoge 
beloningen die uitsluitend gebaseerd waren 
op de actuariële rendabiliteit, waarbij 
immorele risico's werden genomen met het 
geld van werknemers, spaarders en 
beleggers;

Or. en
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Amendement 7
Karima Delli

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische 
groei, met onevenredig hoge vergoedingen
die uitsluitend gebaseerd waren op de 
actuariële rendabiliteit, waarbij immorele 
risico's werden genomen met het geld van 
de werknemers, de spaarders en de 
beleggers;

B. overwegende dat de door de financiële 
sector gegenereerde winsten totaal 
losgekoppeld waren van de economische
activiteit, met onevenredig hoge 
beloningen die uitsluitend gebaseerd waren 
op de actuariële rendabiliteit, waarbij 
immorele risico's werden genomen met het 
geld van arbeiders, werknemers en
spaarders;

Or. fr

Amendement 8
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat het bonussenstelsel, 
ondanks de zware verantwoordelijkheid die 
het in de huidige crisis heeft gehad, is 
blijven bestaan en dat de financiële 
pressiegroepen zich tegen elke financiële 
regelgeving blijven verzetten;

D. overwegende dat het bonussenstelsel, 
ondanks de zware verantwoordelijkheid die 
het in de huidige crisis heeft gehad, is 
blijven bestaan,

Or. en

Amendement 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat het bonussenstelsel, 
ondanks de zware verantwoordelijkheid 
die het in de huidige crisis heeft gehad, is 
blijven bestaan en dat de financiële
pressiegroepen zich tegen elke financiële 
regelgeving blijven verzetten;

D. overwegende dat het bonussenstelsel, 
dat met name een rol heeft gespeeld in de 
huidige crisis, is blijven bestaan en dat de 
pressiegroepen in de financiële sector zich 
tegen elke financiële regelgeving blijven 
verzetten,

Or. en

Amendement 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de werknemers nieuwe 
rechten moeten krijgen in het beheer van 
hun onderneming, om een daadwerkelijke 
dialoog met de leiding mogelijk te maken 
en te komen tot een duidelijke 
omschrijving van de vergoedingen en de 
doelstellingen van de bedrijven;

E. overwegende dat de bestaande 
wetgeving over de informatie aan en 
raadpleging van werknemers op het 
gebied van het beheer van hun 
onderneming volgens de regels moet 
worden toegepast, om een daadwerkelijke 
dialoog met de leiding mogelijk te maken 
en te komen tot een duidelijke 
omschrijving van de beloningen en de 
doelstellingen van de bedrijven,

Or. en

Amendement 11
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de wereld een nieuw 
maatschappelijk en ecologisch 
verantwoord zakenmodel nodig heeft, dat 

1. wijst erop dat de wereld een nieuw 
maatschappelijk en ecologisch 
verantwoord zakenmodel nodig heeft, dat 
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gericht is op de lange termijn en rekening 
houdt met het algemeen belang en de 
belangen van de werknemers; is van 
mening dat de financiële sector moet 
inspelen op de behoeften van de reële 
economie en meer sociale 
verantwoordelijkheid aan de dag moet 
leggen, o.m. door gebruik te maken van de 
middelen die de werkgelegenheid en de 
opleiding bevorderen;

gericht is op de lange termijn en rekening 
houdt met het algemeen belang en de 
belangen van de werknemers; is van 
mening dat de financiële sector moet 
inspelen op de behoeften van de reële 
economie en een sociale 
verantwoordelijkheid aan de dag moet 
leggen, o.m. door gebruik te maken van de 
middelen die de werkgelegenheid en de 
opleiding bevorderen; wijst op de 
dringende noodzaak de 
belastingparadijzen aan te pakken; dringt 
erop aan dat ondernemingen die 
activiteiten of filialen blijven aanhouden 
in niet-meewerkende landen zware 
sancties tegemoet kunnen zien, met name 
een verbod op het ontvangen van steun 
van een lidstaat of de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de wereld een nieuw 
maatschappelijk en ecologisch 
verantwoord zakenmodel nodig heeft, dat 
gericht is op de lange termijn en rekening 
houdt met het algemeen belang en de 
belangen van de werknemers; is van 
mening dat de financiële sector moet 
inspelen op de behoeften van de reële 
economie en meer sociale 
verantwoordelijkheid aan de dag moet 
leggen, o.m. door gebruik te maken van de 
middelen die de werkgelegenheid en de 
opleiding bevorderen;

1. wijst erop dat de Europese Unie en de 
wereld een nieuw maatschappelijk en 
ecologisch verantwoord productiemodel
nodig hebben, dat gericht is op de lange 
termijn en rekening houdt met het 
algemeen belang en de belangen van de 
werknemers, alsmede een nieuwe 
financiële structuur gebaseerd op een 
systeem van prudentiële en ethische 
regels, onder toezicht van nationale en 
Europese instanties die over dwingende 
bevoegdheden beschikken; is van mening 
dat de financiële sector moet inspelen op 
de behoeften van de reële economie, moet 
bijdragen aan een duurzame groei en 
meer sociale verantwoordelijkheid aan de 
dag moet leggen, o.m. door gebruik te 
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maken van de middelen die de 
werkgelegenheid en de opleiding 
bevorderen;

Or. it

Amendement 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de wereld een nieuw 
maatschappelijk en ecologisch 
verantwoord zakenmodel nodig heeft, dat 
gericht is op de lange termijn en rekening 
houdt met het algemeen belang en de 
belangen van de werknemers; is van 
mening dat de financiële sector moet 
inspelen op de behoeften van de reële 
economie en meer sociale 
verantwoordelijkheid aan de dag moet 
leggen, o.m. door gebruik te maken van de 
middelen die de werkgelegenheid en de 
opleiding bevorderen;

1. wijst erop dat de wereld een zakenmodel 
nodig heeft dat gericht is op systemen van 
prudentieel toezicht; meent dat op de 
lange termijn ruime aandacht vereist is 
voor de sociale en ecologische aspecten, 
met inachtneming van het algemeen 
belang en de belangen van de werknemers 
en werkgevers; is van mening dat de 
financiële sector moet inspelen op de 
behoeften van de reële economie en meer 
sociale verantwoordelijkheid aan de dag 
moet leggen, o.m. door gebruik te maken 
van de middelen die de werkgelegenheid 
en de opleiding bevorderen;

Or. en

Amendement 14
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stemt in met de beginselen die de 
Commissie in haar aanbevelingen van 30 
april 2009 heeft geformuleerd, enerzijds 
met betrekking tot de structuur en het 
beleid inzake vergoeding van bestuurders 

2. stemt in met de beginselen die de 
Commissie in haar aanbevelingen van 30 
april 2009 heeft geformuleerd, maar wijst 
erop dat deze aanbevelingen - juist in 
verband met het gevoelige onderwerp van 
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en topmanagers van beursgenoteerde 
ondernemingen en, anderzijds, met 
betrekking tot de vergoedingenstructuur, 
het uitstippelen en implementeren van het 
vergoedingenbeleid (governance), de 
transparantie van het vergoedingenbeleid 
en het bedrijfseconomisch toezicht in de 
financiële sector;

de beloningen die in ondernemingen aan 
bestuurders en topmanagers worden 
toegekend - op onbevredigende wijze door
de lidstaten zijn omgezet; dringt er met 
klem op aan dat de beginselen die de 
Commissie in haar aanbevelingen van 30 
april 2009 heeft geformuleerd, enerzijds 
met betrekking tot de structuur en het 
beleid inzake beloning van bestuurders en 
topmanagers van beursgenoteerde 
ondernemingen en, anderzijds, met 
betrekking tot de beloningsstructuur, het 
uitstippelen en implementeren van het 
beloningsbeleid (governance), de 
transparantie van het beloningsbeleid en de
prudentiële controle (toezicht) in de 
financiële sector, bindend worden gemaakt 
via een verordening van de Europese 
Unie;

Or. de

Amendement 15
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stemt in met de beginselen die de 
Commissie in haar aanbevelingen van 30 
april 2009 heeft geformuleerd, enerzijds 
met betrekking tot de structuur en het 
beleid inzake vergoeding van bestuurders 
en topmanagers van beursgenoteerde 
ondernemingen en, anderzijds, met 
betrekking tot de vergoedingenstructuur, 
het uitstippelen en implementeren van het 
vergoedingenbeleid (governance), de 
transparantie van het vergoedingenbeleid 
en het bedrijfseconomisch toezicht in de 
financiële sector;

2. stemt in met de beginselen die de 
Commissie in haar aanbevelingen van 30 
april 2009 heeft geformuleerd, enerzijds 
met betrekking tot de structuur en het 
beleid inzake beloning van bestuurders en 
topmanagers van beursgenoteerde 
ondernemingen en, anderzijds, met 
betrekking tot de beloningsstructuur, het 
uitstippelen en implementeren van het 
beloningsbeleid (governance), de 
transparantie van het beloningsbeleid en 
het prudentieel toezicht in de financiële 
sector, en dringt erop aan dat deze 
beginselen naar behoren worden 
opgenomen in de herziening van Richtlijn 
2006/49/EG;
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Or. it

Amendement 16
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de voorgestelde 
maatregelen inzake het beloningsbeleid 
ten aanzien van bestuurders van banken 
en kredietinstellingen niet beperkt kunnen 
blijven tot simpele aanbevelingen maar 
vertaald moeten worden in dwingende 
bepalingen, gekoppeld aan een systeem 
van toezicht en sancties, om te voorkomen 
dat het variabele deel van de beloning 
(bonussen, aandelenopties en andere 
financiële stimulansen) leidt tot een al te 
riskant investeringsbeleid en 
bedrijfsbeheer, waarin geen rekening 
wordt gehouden met de effecten op de 
reële economie;

Or. it

Amendement 17
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat een beloningsbeleid 
dat gericht is op een gezond en duurzaam 
bedrijfsbeheer niet alleen ethisch 
verantwoord is, maar ook een specifiek 
economische dimensie heeft omdat een 
dergelijk beleid directe invloed heeft op de 
instandhouding van de rijkdom en de 
ontwikkelingsperspectieven, zowel van 
afzonderlijke ondernemingen als van de 
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economie in het algemeen, en op het 
behoud en de uitbreiding van de 
werkgelegenheid - zoals dat vanuit een 
juist opgevatte en doeltreffende sociale 
verantwoordelijkheid van een 
onderneming vereist is;

Or. it

Amendement 18
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
vergoedingen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de 
vergoedingen en de pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, de
bonussen en de pensioenen van de 
managers van bedrijven die steun hebben 
ontvangen van de lidstaten of de Europese 
Unie aan een maximum worden gebonden 
en bovendien zwaar en progressief worden 
belast;

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
beloningen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de 
beloningen en de pensioenen van de 
topmanagers als geheel te koppelen aan die 
van het personeel en door het nemen van te 
grote risico's te ontmoedigen; dringt er 
voorts op aan dat, ter wille van de sociale 
gerechtigheid, de salarissen, bonussen en 
pensioenen van de managers van bedrijven 
die steun hebben ontvangen van de 
lidstaten of de Europese Unie aan een 
maximum worden gebonden en bovendien 
zwaar en progressief worden belast;
verlangt met het oog hierop dat een 
Europees plan voor aanpak van de 
belastingsparadijzen wordt ontwikkeld om 
de aangekondigde voorstellen van de G20 
van Londen en Pittsburgh uit te voeren; 

Or. fr

Amendement 19
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
vergoedingen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de
vergoedingen en de pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, de 
bonussen en de pensioenen van de 
managers van bedrijven die steun hebben 
ontvangen van de lidstaten of de Europese 
Unie aan een maximum worden gebonden
en bovendien zwaar en progressief worden 
belast;

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
beloningen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van 
beloningen en pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en aan de 
bedrijfsresultaten en door het nemen van 
te grote risico's te ontmoedigen is van 
mening dat, ter wille van de sociale 
gerechtigheid en de economische 
duurzaamheid, de samenstelling, opbouw 
en het niveau van de beloningen en
pensioenen van de topmanagers van 
beursgenoteerde bedrijven waarin de 
overheid belangen heeft en/of die steun 
hebben ontvangen van de lidstaten of de 
Europese Unie moeten voldoen aan 
dwingende criteria die door de bevoegde 
nationale en Europese autoriteiten zijn 
opgesteld, en adequaat en progressief 
moeten worden belast;

Or. it

Amendement 20
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
vergoedingen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de
vergoedingen en de pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, de
bonussen en de pensioenen van de 
managers van bedrijven die steun hebben 

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
beloningen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van 
beloningen en pensioenen van de 
topmanagers als geheel te koppelen aan die 
van het personeel en door het nemen van te 
grote risico's te ontmoedigen; dringt er 
voorts op aan dat, ter wille van de sociale 
gerechtigheid, de salarissen, bonussen en 
pensioenen van de managers van bedrijven 
die steun hebben ontvangen van de 
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ontvangen van de lidstaten of de Europese 
Unie aan een maximum worden gebonden
en bovendien zwaar en progressief worden 
belast;

lidstaten of de Europese Unie maximaal 40 
maal het mediaaninkomen in de 
betreffende lidstaat bedragen en 
bovendien zwaar en progressief worden 
belast om bij te dragen aan de 
financiering van de sociale bescherming 
en de openbare diensten;

Or. fr

Amendement 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
vergoedingen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de
vergoedingen en de pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, de
bonussen en de pensioenen van de 
managers van bedrijven die steun hebben 
ontvangen van de lidstaten of de Europese 
Unie aan een maximum worden gebonden 
en bovendien zwaar en progressief worden 
belast;

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
beloningen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van 
beloningen en pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, 
bonussen en pensioenen van de managers 
van bedrijven die steun hebben ontvangen 
van de lidstaten of de Europese Unie aan 
een maximum worden gebonden en aan 
een bestuurlijke controle gebaseerd op 
adequate rechten op informatie;

Or. en

Amendement 22
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
vergoedingen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de
vergoedingen en de pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, de
bonussen en de pensioenen van de 
managers van bedrijven die steun hebben 
ontvangen van de lidstaten of de Europese 
Unie aan een maximum worden gebonden 
en bovendien zwaar en progressief worden 
belast;

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
beloningen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van 
beloningen en pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, 
bonussen en pensioenen van de managers 
van bedrijven die steun hebben ontvangen 
van de lidstaten of de Europese Unie aan 
een maximum worden gebonden en dat 
buitensporige salarissen, bonussen en 
vergoedingen in principe zwaar en 
progressief worden belast;

Or. de

Amendement 23
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
vergoedingen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de
vergoedingen en de pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, de
bonussen en de pensioenen van de 
managers van bedrijven die steun hebben 
ontvangen van de lidstaten of de Europese 
Unie aan een maximum worden gebonden 
en bovendien zwaar en progressief worden 
belast;

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
beloningen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van 
beloningen en pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, 
bonussen en pensioenen van topmanagers
van bedrijven die steun hebben ontvangen 
van de lidstaten of de Europese Unie aan 
een maximum worden gebonden, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende inkomenssituaties in de 
lidstaten, en zwaar en progressief worden 
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belast, overeenkomstig de geldende fiscale 
wetgeving in de lidstaten;

Or. hu

Amendement 24
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
vergoedingen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van de
vergoedingen en de pensioenen van de 
bedrijfsleiders als geheel te koppelen aan 
die van het personeel en door het nemen 
van te grote risico's te ontmoedigen; dringt 
er voorts op aan dat, ter wille van de 
sociale gerechtigheid, de salarissen, de
bonussen en de pensioenen van de 
managers van bedrijven die steun hebben 
ontvangen van de lidstaten of de Europese 
Unie aan een maximum worden gebonden 
en bovendien zwaar en progressief worden 
belast;

3. wijst met klem op de noodzaak dat de 
beloningen in de bedrijven proportioneel 
moeten zijn, door de evolutie van
beloningen en pensioenen van 
topmanagers als geheel te koppelen aan die 
van het personeel en door het nemen van te 
grote risico's te ontmoedigen; dringt er 
voorts op aan dat, ter wille van de sociale 
gerechtigheid, de salarissen, bonussen, 
gouden handdrukken, aandelenopties en 
pensioenen van de managers van bedrijven 
die steun hebben ontvangen van de 
lidstaten of de Europese Unie aan een 
maximum worden gebonden en bovendien 
zwaar en progressief worden belast;

Or. fr

Amendement 25
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de bijzondere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de ondernemingen; meent dat in het 
licht hiervan het beloningsbeleid in een 
meerjarig kader van minimaal 3 jaar moet 
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worden geplaatst om het sociale effect van 
genomen beslissingen te evalueren en de 
evaluatie en vaststelling van de beloning 
niet tot louter economische criteria te 
beperken;

Or. fr

Amendement 26
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ervan overtuigd dat bij de 
vaststelling van het beloningsbeleid voor 
bestuurders en de evaluatie van dit beleid 
in het licht van het beheer en de 
ontwikkeling van de onderneming ook 
niet-financiële criteria moeten meewegen, 
zoals de inachtneming van doelstellingen 
in verband met de sociale en ecologische 
verantwoordelijkheid, en wel over een 
periode die lang genoeg is om significant 
te kunnen zijn; wijst er met klem op dat in 
het bedrijfsbeheer en het beloningsbeleid 
de principes van gelijke beloning en 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen - die bekrachtigd zijn in de 
Europese verdragen en richtlijnen - in 
acht genomen en gestimuleerd moeten 
worden; 

Or. it

Amendement 27
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op de invoering van een 
Europees referentiekader om de 
beloningspraktijken te harmoniseren en 
concurrentievervalsing tussen de 
Europese financiële centra te vermijden;

Or. fr

Amendement 28
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt aan op controle op de 
uitvoering van dit referentiekader aan de 
hand van nauwkeurige indicatoren en een 
procedure op basis van "naming and 
shaming";

Or. fr

Amendement 29
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt, zoals in het geval van Dell 
Ireland, dat de Europese Rekenkamer een 
diagnose opmaakt van het gebruik van de 
communautaire steun aan bedrijven en van 
de sociale impact ervan; dringt erop aan dat 
het scheppen van werkgelegenheid, de 
beroepsopleiding en de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden bij het opmaken van 
deze diagnose in overweging worden 

4. verlangt in het licht van gevallen zoals 
dat van Dell Ireland, dat de Europese 
Rekenkamer een diagnose opmaakt van het 
gebruik van de communautaire steun aan 
bedrijven, van de impact hiervan op de 
bedrijfsstrategie en van de sociale 
repercussies; dringt erop aan dat het 
scheppen van werkgelegenheid, de 
beroepsopleiding en de verbetering van de 
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genomen; arbeidsvoorwaarden bij het opmaken van 
deze diagnose in overweging worden 
genomen;

Or. fr

Amendement 30
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt, zoals in het geval van Dell 
Ireland, dat de Europese Rekenkamer een 
diagnose opmaakt van het gebruik van de 
communautaire steun aan bedrijven en van 
de sociale impact ervan; dringt erop aan dat 
het scheppen van werkgelegenheid, de 
beroepsopleiding en de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden bij het opmaken van 
deze diagnose in overweging worden 
genomen;

4. verlangt dat de Europese Rekenkamer, 
in het licht van gevallen zoals dat van Dell 
Ireland, een diagnose opmaakt van het 
gebruik van de communautaire steun aan 
bedrijven en van de sociale impact ervan; 
dringt erop aan dat het scheppen van 
werkgelegenheid, de beroepsopleiding en 
de verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
bij het opmaken van deze diagnose in 
overweging worden genomen;

Or. fr

Amendement 31
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stemt in met het voorstel van de 
Commissie om Richtlijn 2006/49/EG 
inzake de kapitaaltoereikendheid te 
wijzigen, met als doel de hierboven 
genoemde beginselen bindend te maken 
voor banken en beleggingsondernemingen 
door deze aan een bedrijfseconomisch
toezicht te onderwerpen en de 
voorzieningen voor de salarissen van de 

5. stemt in met het voorstel van de 
Commissie om Richtlijn 2006/49/EG 
inzake de kapitaaltoereikendheid te 
wijzigen, met als doel de hierboven 
genoemde beginselen bindend te maken 
voor banken en beleggingsondernemingen 
door deze aan een prudentieel toezicht te 
onderwerpen en ervoor te zorgen dat het 
totaalbedrag aan variabele beloningen 
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managers uit het eigen vermogen te 
lichten; wijst er met klem op dat er een 
versterkte Europese regeling moet worden 
ingevoerd voor de hele financiële sector, 
met inbegrip van de verzekeringen en de 
alternatieve beleggingsfondsen (zoals 
"hedge funds" en "private equity");

niet hun capaciteit inperkt om het eigen 
kapitaal te vergroten; wijst er met klem op 
dat er een versterkte Europese regeling 
moet worden ingevoerd voor de hele 
financiële sector, met inbegrip van de 
verzekeringen en de alternatieve 
beleggingsfondsen (zoals "hedge funds" en 
"private equity");

Or. fr

Amendement 32
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verklaart nogmaals dat er sancties 
moeten worden ingesteld op alle vormen 
van discriminatie in ondernemingen, met 
name bij de vaststelling van het 
beloningsbeleid, de loopbaanontwikkeling 
en de werving van managers;

Or. fr

Amendement 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat aan de nationale 
toezichthoudende instanties 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend, zodat zij de naleving van deze 
beginselen kunnen afdwingen, en dat de 
steun onderworpen wordt aan 
verplichtingen in termen van 
werkgelegenheid, beroepsopleiding en 

6. dringt erop aan dat aan de nationale 
toezichthoudende instanties 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend, zodat zij de naleving van de 
principes van een gezond financieel 
beheer kunnen afdwingen;
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arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 34
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat aan de nationale 
toezichthoudende instanties 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend, zodat zij de naleving van deze 
beginselen kunnen afdwingen, en dat de 
steun onderworpen wordt aan 
verplichtingen in termen van 
werkgelegenheid, beroepsopleiding en 
arbeidsvoorwaarden;

6. dringt erop aan dat aan de nationale 
toezichthoudende instanties 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend, zodat zij de naleving van deze 
beginselen kunnen afdwingen, en verlangt 
dat de steun onderworpen wordt aan 
verplichtingen in termen van 
werkgelegenheid, gelijke beloning van 
mannen en vrouwen, beroepsopleiding en 
arbeidsvoorwaarden; 

Or. fr

Amendement 35
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan dat aan de nationale 
toezichthoudende instanties 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend, zodat zij de naleving van deze 
beginselen kunnen afdwingen, en dat de 
steun onderworpen wordt aan 
verplichtingen in termen van 
werkgelegenheid, beroepsopleiding en 
arbeidsvoorwaarden; 

6. dringt erop aan dat aan de nationale 
toezichthoudende instanties 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend, zodat zij de naleving van deze 
beginselen kunnen afdwingen, en verlangt
dat de steun onderworpen wordt aan 
verplichtingen in termen van 
werkgelegenheid, beroepsopleiding en 
arbeidsvoorwaarden en wordt gekoppeld 
aan concrete maatregelen op deze 
terreinen; 
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Or. hu

Amendement 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat tijdens de 
herstructurering van de economie behalve 
de steunmaatregelen voor de reële 
economie, maatregelen ter bescherming 
van de werkgelegenheid en maatregelen 
inzake opleiding en 
arbeidsomstandigheden van fundamenteel 
belang zijn en door alle betrokken 
partijen in overweging moeten worden 
genomen; 

Or. en

Amendement 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het reguleren van de 
financiële prikkels en de 
vergoedingenstructuren in deze sector geen 
nadeel mag berokkenen aan het recht van 
de vakbonden op collectieve 
onderhandelingen; verlangt dat dit 
specifiek wordt vastgelegd in de 
beschikkingen van Richtlijn 2006/49/EG 
en niet alleen in de preambule ervan;

7. onderstreept dat het reguleren van de 
financiële prikkels en de 
beloningsstructuren in deze sector geen 
nadeel mag berokkenen aan het recht van 
de vakbonden op collectieve 
onderhandelingen;

Or. en
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Amendement 38
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het reguleren van de 
financiële prikkels en de 
vergoedingenstructuren in deze sector geen 
nadeel mag berokkenen aan het recht van 
de vakbonden op collectieve 
onderhandelingen; verlangt dat dit 
specifiek wordt vastgelegd in de 
beschikkingen van Richtlijn 2006/49/EG 
en niet alleen in de preambule ervan;

7. onderstreept dat het reguleren van de 
financiële stimulansen en de 
beloningsstructuren in de financiële sector 
geen nadeel mag berokkenen aan het recht 
van de vakbonden op collectieve 
onderhandelingen; verlangt dat dit 
specifiek wordt vastgelegd in de 
beschikkingen van Richtlijn 2006/49/EG 
en niet alleen in de preambule ervan;

Or. fr

Amendement 39
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt aan op volledige transparantie van 
het beleid van de vergoeding van managers 
ten aanzien van het personeel en de 
burgers, evenals op het recht op informatie, 
controle en raadpleging voor de 
werknemers en hun vakbondsorganisaties 
via de ondernemingsraden en de comités;

8. dringt aan op volledige transparantie van 
het beloningsbeleid ten aanzien van 
bestuurders voor het personeel en de 
burgers, evenals op het recht op informatie, 
controle en raadpleging voor de 
werknemers en hun vakbondsorganisaties 
via de ondernemingsraden en de comités; 
verlangt in dit verband dat in groepen die 
meerdere bedrijfseenheden omvatten de 
controle- en raadplegingstructuren van 
het personeel toegang hebben tot de 
balans van alle financiële maatschappijen 
en andere holdings van de groep, zodat zij 
een adequaat overzicht van het geheel van 
deze groep kunnen hebben; 

Or. fr



PE438.450v01-00 24/27 AM\803598NL.doc

NL

Amendement 40
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt aan op volledige transparantie van 
het beleid van de vergoeding van managers 
ten aanzien van het personeel en de 
burgers, evenals op het recht op informatie, 
controle en raadpleging voor de 
werknemers en hun vakbondsorganisaties 
via de ondernemingsraden en de comités;

8. dringt aan op volledige transparantie van 
het beloningsbeleid ten aanzien van 
bestuurders voor het personeel en de 
burgers, evenals op het recht op informatie, 
controle en raadpleging voor de 
werknemers en hun vakbondsorganisaties 
via de ondernemingsraden en de comités; 
meent dat op het gebied van het 
beloningsbeleid de ondernemingsraden 
een nuttige rol kunnen spelen met 
betrekking tot de transparantie, 
informatie en publicatie van beloningen 
van directieleden, met het oog op de 
koppeling van dit beleid aan 
investeringsbeslissingen van de 
onderneming, gericht op de bescherming 
van banen en arbeidsomstandigheden van 
de werknemers; 

Or. it

Amendement 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt aan op volledige transparantie van 
het beleid van de vergoeding van managers 
ten aanzien van het personeel en de 
burgers, evenals op het recht op 
informatie, controle en raadpleging voor 
de werknemers en hun 
vakbondsorganisaties via de 

8. dringt aan op volledige transparantie van 
het beloningsbeleid ten aanzien van 
bestuurders, in overeenstemming met de 
nationale en communautaire wetgeving;
wijst op het recht op informatie en 
raadpleging voor de werknemers en hun 
vakbondsorganisaties via de 
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ondernemingsraden en de comités; ondernemingsraden en de comités;

Or. en

Amendement 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. dringt er, ongeacht het stelsel van 
beheer, raadpleging en participatie van de 
werknemers waarvoor wordt geopteerd in 
het kader van Richtlijn 2001/86/CE tot 
aanvulling van het statuut van de Europese 
vennootschap met betrekking tot de rol 
van de werknemers, op aan dat de 
vertegenwoordigers van de werknemers in 
elk geval rechten kunnen doen gelden bij 
de vaststelling van en de controle op de 
vergoedingen van de managers.

9. dringt er op aan dat de regelgeving 
inzake raadpleging en participatie van de 
werknemers waarvoor wordt geopteerd in 
het kader van Richtlijn 2001/86/EG tot 
aanvulling van het statuut van de Europese 
vennootschap efficiënt wordt uitgevoerd;

Or. en

Amendement 43
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. dringt met klem aan op de 
benoeming van vrouwen op directieposten 
via een aanbeveling van de Commissie 
over de invoering van een regeling met 
verplichte quota in de samenstelling van 
ondernemingsorganen en bepaalde 
organismes en instanties;

Or. de
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Amendement 44
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verlangt dat elke lidstaat de 
Commissie en het Europees Parlement 
jaarlijks een verslag voorlegt over de 
ontwikkeling van ethische praktijken in 
het nationale bedrijfsbeheer;

Or. fr

Amendement 45
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt voor dat de nationale controle-
instanties de onafhankelijkheid van de 
leden van de leiding van een onderneming 
strikter vastleggen en tegelijk 
doeltreffender mechanismen voor 
corruptiebestrijding ontwikkelen die 
kunnen bijdragen aan de versterking van 
de ethische dimensie van het 
bedrijfsmanagement alsook aan de 
vergroting van de economische prestaties.   

Or. hu

Amendement 46
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 ter. steunt, in overeenstemming met de 
aanbeveling van de Commissie van 30 
april 2009, het instellen van een 
maximum voor de ontslagvergoeding van 
topmanagers van een onderneming, en 
zelfs een verbod op het uitkeren van een 
vergoeding als het contract is opgezegd 
wegens tekortschietende 
bedrijfsresultaten;

Or. hu


