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Amendamentul 1
Karima Delli

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A) întrucât Uniunea Europeană şi lumea 
întreagă trec prin cea mai gravă criză din 
ultimii 60 de ani, iar economia reală 
trebuie să facă faţă celei mai severe 
recesiuni din această perioadă şi întrucât se 
preconizează că situaţia ocupării forţei de 
muncă se va înrăutăţi, în ciuda unei relative 
relansări economice;

(A) întrucât Uniunea Europeană şi lumea 
întreagă trec prin cea mai gravă criză 
economică din ultimii 60 de ani, iar 
economia reală trebuie să facă faţă celei 
mai severe recesiuni din această perioadă şi 
întrucât se preconizează că situaţia ocupării 
forţei de muncă se va înrăutăţi, în ciuda 
unei relative relansări economice;

Or. fr

Amendamentul 2
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A) întrucât Uniunea Europeană şi lumea 
întreagă trec prin cea mai gravă criză din 
ultimii 60 de ani, iar economia reală 
trebuie să facă faţă celei mai severe 
recesiuni din această perioadă şi întrucât se 
preconizează că situaţia ocupării forţei de 
muncă se va înrăutăţi, în ciuda unei relative 
relansări economice;

(A) întrucât Uniunea Europeană şi lumea 
întreagă trec prin cea mai gravă criză 
economică din ultimii 60 de ani, iar 
economia reală trebuie să facă faţă celei 
mai severe recesiuni din această perioadă şi 
întrucât se preconizează că situaţia ocupării 
forţei de muncă se va înrăutăţi, în ciuda 
unei relative relansări economice; 

Or. hu

Amendamentul 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 
bazau exclusiv pe asigurarea rentabilităţii 
pentru acţionari, fapt de natură să creeze 
riscuri imorale pentru banii angajaţilor, ai 
depunătorilor şi ai investitorilor;

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate, fapt de 
natură să creeze riscuri imorale pentru 
banii angajaţilor, ai depunătorilor şi ai 
investitorilor;

Or. de

Amendamentul 4
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 
bazau exclusiv pe asigurarea rentabilităţii 
pentru acţionari, fapt de natură să creeze
riscuri imorale pentru banii angajaţilor, ai 
depunătorilor şi ai investitorilor;

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 
bazau pe realizarea rentabilităţii pe termen 
scurt şi creşterea preţurilor acţiunilor în 
beneficiul acţionarilor, fapt de natură să 
creeze modele de afaceri din ce în ce mai 
riscante în detrimentul angajaţilor, al 
depunătorilor şi al investitorilor;

Or. de

Amendamentul 5
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât profiturile generate în sectorul (B) întrucât profiturile generate în sectorul 
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financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 
bazau exclusiv pe asigurarea rentabilităţii 
pentru acţionari, fapt de natură să creeze 
riscuri imorale pentru banii angajaţilor, ai 
depunătorilor şi ai investitorilor;

financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 
bazau exclusiv pe asigurarea rentabilităţii 
pentru acţionari pe termen scurt, fapt de 
natură să creeze riscuri imorale pentru 
banii angajaţilor, ai depunătorilor şi ai 
investitorilor care erau folosiţi în alte 
scopuri decât pentru investiţiile pe termen 
lung;

Or. fr

Amendamentul 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 
bazau exclusiv pe asigurarea rentabilităţii 
pentru acţionari, fapt de natură să creeze 
riscuri imorale pentru banii angajaţilor, ai 
depunătorilor şi ai investitorilor;

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu economia reală, 
iar remuneraţiile atingeau niveluri 
disproporţionat de ridicate şi se bazau 
exclusiv pe asigurarea rentabilităţii pentru 
acţionari, fapt de natură să creeze riscuri 
imorale pentru banii angajaţilor, ai 
depunătorilor şi ai investitorilor;

Or. en

Amendamentul 7
Karima Delli

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu creşterea 
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 

(B) întrucât profiturile generate în sectorul 
financiar nu se corelau cu activitatea
economică, iar remuneraţiile atingeau 
niveluri disproporţionat de ridicate şi se 



PE438.450v01-00 6/26 AM\803598RO.doc

RO

bazau exclusiv pe asigurarea rentabilităţii 
pentru acţionari, fapt de natură să creeze 
riscuri imorale pentru banii angajaţilor, ai 
depunătorilor şi ai investitorilor;

bazau exclusiv pe asigurarea rentabilităţii 
pentru acţionari, fapt de natură să creeze 
riscuri imorale pentru banii lucrătorilor, ai 
angajaţilor şi ai depunătorilor;

Or. fr

Amendamentul 8
Birgit Sippel

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

(D) întrucât sistemul de bonusuri a 
continuat să existe, în ciuda importantei 
sale responsabilităţi în ceea ce priveşte 
declanşarea crizei actuale şi întrucât 
lobby-urile din sectorul financiar refuză 
orice act legislativ în domeniul financiar;

(D) întrucât sistemul de bonusuri a 
continuat să existe, în ciuda importantei 
sale responsabilităţi în ceea ce priveşte 
criza actuală;

Or. en

Amendamentul 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

(D) întrucât sistemul de bonusuri a 
continuat să existe, în ciuda importantei 
sale responsabilităţi în ceea ce priveşte 
declanşarea crizei actuale şi întrucât 
lobby-urile din sectorul financiar refuză 
orice act legislativ în domeniul financiar;

(D) întrucât sistemul de bonusuri a 
continuat să existe, jucând un rol 
important în special în criza actuală, şi 
întrucât lobby-urile din sectorul financiar 
refuză orice act legislativ în domeniul 
financiar;

Or. en
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Amendamentul 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Considerentul E

Proiectul de aviz Amendamentul

(E) întrucât este necesar să se confere 
salariaţilor noi drepturi în ceea ce priveşte 
administrarea propriei lor întreprinderi, 
pentru a face posibil un adevărat dialog cu 
cadrele de conducere ale întreprinderilor şi 
o definire clară a remuneraţiilor şi a 
obiectivelor întreprinderilor;

(E) întrucât legislaţia actuală privind 
informarea şi consultarea lucrătorilor în 
ceea ce priveşte administrarea propriei lor 
întreprinderi trebuie aplicată corect, pentru 
a face posibil un adevărat dialog cu cadrele 
de conducere ale întreprinderilor şi o 
definire clară a remuneraţiilor şi a 
obiectivelor întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 11
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că lumea are nevoie de 
un nou model de afaceri cu orientare 
socială şi ecologică, urmărind obiective pe 
termen lung, care să respecte interesul 
general şi interesul salariaţilor; consideră 
că sectorul financiar trebuie să răspundă 
necesităţilor economiei reale şi trebuie să 
dea dovadă de o mai mare responsabilitate 
socială, în special printr-o utilizare a 
resurselor care să favorizeze ocuparea 
forţei de muncă şi formarea profesională;

1. subliniază faptul că lumea are nevoie de 
un nou model de afaceri cu orientare 
socială şi ecologică, urmărind obiective pe 
termen lung, care să respecte interesul 
general şi interesul salariaţilor; consideră 
că sectorul financiar trebuie să răspundă 
necesităţilor economiei reale şi trebuie să 
dea dovadă de responsabilitate socială, în 
special printr-o utilizare a resurselor care 
să favorizeze ocuparea forţei de muncă şi 
formarea profesională; reaminteşte 
necesitatea stringentă de a lupta împotriva 
paradisurilor fiscale; solicită pedepsirea 
cu severitate a întreprinderilor care îşi 
menţin activităţile sau filialele pe 
teritoriile care refuză să coopereze, în 
special prin interdicţia de a beneficia de 
subvenţii din partea unui stat membru sau 
a Uniunii Europene;
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Or. fr

Amendamentul 12
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că lumea are nevoie de 
un nou model de afaceri cu orientare 
socială şi ecologică, urmărind obiective pe 
termen lung, care să respecte interesul 
general şi interesul salariaţilor; consideră 
că sectorul financiar trebuie să răspundă 
necesităţilor economiei reale şi trebuie să 
dea dovadă de o mai mare responsabilitate 
socială, în special printr-o utilizare a 
resurselor care să favorizeze ocuparea 
forţei de muncă şi formarea profesională;

1. subliniază faptul că Uniunea 
Europeană şi întreaga lume au nevoie de 
un nou model de producţie cu orientare 
socială şi ecologică, urmărind obiective pe 
termen lung, care să respecte interesul 
general şi interesul salariaţilor şi de o nouă 
arhitectură financiară bazată pe un sistem 
de norme prudenţiale şi deontologice, sub 
controlul autorităţilor de supraveghere 
naţionale şi europene cu putere de 
constrângere; consideră că sectorul 
financiar trebuie să răspundă necesităţilor 
economiei reale, să contribuie la o creştere 
durabilă şi să dea dovadă de o mai mare 
responsabilitate socială, în special printr-o 
utilizare a resurselor care să favorizeze 
ocuparea forţei de muncă şi formarea 
profesională;

Or. it

Amendamentul 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că lumea are nevoie de 
un nou model de afaceri cu orientare 
socială şi ecologică, urmărind obiective pe 
termen lung, care să respecte interesul
general şi interesul salariaţilor; consideră 
că sectorul financiar trebuie să răspundă 

1. subliniază faptul că lumea are nevoie de 
un model de afaceri bazat pe sisteme de 
supraveghere prudenţială. Pe termen lung,
trebuie acordată o atenţie deosebită 
nevoilor sociale şi de mediu, cu 
respectarea interesului general şi al 
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necesităţilor economiei reale şi trebuie să 
dea dovadă de o mai mare responsabilitate 
socială, în special printr-o utilizare a 
resurselor care să favorizeze ocuparea 
forţei de muncă şi formarea profesională;

interesului salariaţilor şi angajatorilor;
consideră că sectorul financiar trebuie să 
răspundă necesităţilor economiei reale şi 
trebuie să dea dovadă de o mai mare 
responsabilitate socială, în special printr-o 
utilizare a resurselor care să favorizeze 
ocuparea forţei de muncă şi formarea 
profesională;

Or. en

Amendamentul 14
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subscrie principiilor introduse de 
Comisie prin recomandările sale din 30 
aprilie 2009, referitoare, în primul rând, la 
structura remunerării şi la guvernanţa în 
domeniul remunerării directorilor 
societăţilor cotate şi, în al doilea rând, la 
structura remunerării, la procesul de 
elaborare şi de punere în aplicare a politicii 
de remunerare (guvernanţa), la transparenţa 
politicii de remunerare şi la controlul 
prudenţial (supravegherea) în sectorul 
financiar;

2. subscrie principiilor introduse de 
Comisie în recomandările sale din 30 
aprilie 2009, dar subliniază că aceste 
recomandări, în special cele privind 
subiectul sensibil al indemnizaţiilor 
acordate de  întreprinderi directorilor, au 
fost transpuse doar în mod nesatisfăcător 
de statele membre; solicită insistent ca
principiilor introduse de Comisie în 
recomandările sale din 30 aprilie 2009
referitoare, în primul rând, la structura 
remunerării şi la guvernanţa în domeniul 
remunerării directorilor societăţilor cotate 
şi, în al doilea rând, la structura 
remunerării, la procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicii de remunerare 
(guvernanţa), la transparenţa politicii de 
remunerare şi la controlul prudenţial 
(supravegherea) în sectorul financiar, să li 
se confere caracter obligatoriu printr-un 
regulament al Uniunii Europene;

Or. de
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Amendamentul 15
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subscrie principiilor introduse de 
Comisie prin recomandările sale din 30 
aprilie 2009, referitoare, în primul rând, la 
structura remunerării şi la guvernanţa în 
domeniul remunerării directorilor 
societăţilor cotate şi, în al doilea rând, la 
structura remunerării, la procesul de 
elaborare şi de punere în aplicare a politicii 
de remunerare (guvernanţa), la transparenţa 
politicii de remunerare şi la controlul 
prudenţial (supravegherea) în sectorul 
financiar;

2. subscrie principiilor introduse de 
Comisie prin recomandările sale din 30 
aprilie 2009, referitoare, în primul rând, la 
structura remunerării şi la guvernanţa în 
domeniul remunerării directorilor 
societăţilor cotate şi, în al doilea rând, la 
structura remunerării, la procesul de 
elaborare şi de punere în aplicare a politicii 
de remunerare (guvernanţa), la transparenţa 
politicii de remunerare şi la controlul 
prudenţial (supravegherea) în sectorul 
financiar şi solicită integrarea în mod 
corespunzător a acestor recomandări în 
procesul de revizuire a Directivei 
2006/49/CE;

Or. it

Amendamentul 16
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că dispoziţiile menţionate 
referitoare la politica de remunerare a 
directorilor de bănci şi de instituţii de 
credit nu trebuie să rămână doar simple 
recomandări, ci să ia forma unor 
dispoziţii obligatorii, însoţite de un sistem 
de supraveghere şi de sancţiuni pentru a 
evita  ca partea variabilă a remuneraţiei 
(bonusuri, opţiuni de achiziţie de acţiuni 
şi stimulente) să încurajeze politicile prea 
riscante de investiţii şi de administrare a 
întreprinderilor, care nu ţin seama de 
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impactul asupra economiei reale;

Or. it

Amendamentul 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că politicile de remunerare 
orientate spre administrarea sănătoasă şi 
durabilă a întreprinderilor nu se justifică 
numai din punct de vedere deontologic, ci 
au, de asemenea, o dimensiune specific 
economică, deoarece aceste politici au o 
influenţă directă asupra conservării 
patrimoniului şi a perspectivelor de 
dezvoltare atât ale întreprinderilor, cât şi 
ale economiei în general, precum şi 
asupra menţinerii şi organizării unei mai 
bune ocupări a forţei de muncă, conform 
principiilor responsabilităţii sociale 
corporative corecte şi eficace;

Or. it

Amendamentul 18
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remuneraţiilor în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 



PE438.450v01-00 12/26 AM\803598RO.doc

RO

de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi 
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 
bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;

de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi 
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 
bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;
solicită, în acest scop, elaborarea unui 
plan european de luptă împotriva 
paradisurilor fiscale în vederea 
concretizării declaraţiilor făcute cu ocazia 
reuniunilor G20 de la Londra şi 
Pittsburg;

Or. fr

Amendamentul 19
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi 
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 
bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului şi a rezultatelor 
întreprinderii, descurajând asumarea de 
riscuri excesive; consideră că, din motive 
de justiţie socială şi de durabilitate 
economică, conţinutul, structura şi 
nivelul retribuţiilor şi al pensiilor 
directorilor de întreprinderi cotate, cu 
participare publică şi/sau subvenţionate de 
către statele membre sau de către Uniunea 
Europeană, trebuie să îndeplinească 
criteriile obligatorii definite de autorităţile 
naţionale şi europene competente şi să li 
se aplice o impozitare progresivă 
corespunzătoare;

Or. it
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Amendamentul 20
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi 
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 
bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remuneraţiilor în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat 
pentru a contribui la finanţarea protecţiei 
sociale şi a serviciilor publice şi stabilirea 
de plafoane asupra salariilor, bonusurilor şi 
pensiilor directorilor de întreprinderi 
subvenţionate de către statele membre sau 
de către Uniunea Europeană la un nivel de 
până la 40 de ori venitul mediu constatat 
în statul membru respectiv;

Or. fr

Amendamentul 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită stabilirea de 
plafoane asupra salariilor, bonusurilor şi 
pensiilor directorilor de întreprinderi 
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bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;

subvenţionate de către statele membre sau 
de către Uniunea Europeană şi supunerea 
acestora unui control guvernamental 
bazat pe drepturile corespunzătoare la 
informare;

Or. en

Amendamentul 22
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi 
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 
bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea, în 
principiu, a unei impozitări progresive la 
un nivel ridicat asupra salariilor, 
bonusurilor şi indemnizaţiilor 
disproporţionate şi stabilirea de plafoane 
asupra salariilor, bonusurilor şi pensiilor 
directorilor de întreprinderi subvenţionate 
de către statele membre sau de către 
Uniunea Europeană;

Or. de

Amendamentul 23
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
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asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi 
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 
bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;

asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat, în 
conformitate cu legislaţia fiscală în 
vigoare în statele membre, şi stabilirea de 
plafoane asupra salariilor, bonusurilor şi 
pensiilor directorilor de întreprinderi 
subvenţionate de către statele membre sau 
de către Uniunea Europeană care să ţină 
cont de diferitele situaţii din statele 
membre din punct de vedere al 
veniturilor;

Or. hu

Amendamentul 24
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remunerării în 
cadrul întreprinderilor, comparând evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor directorilor, în 
ansamblul lor, cu evoluţia remuneraţiilor şi 
pensiilor personalului, descurajând 
asumarea de riscuri excesive şi, din motive 
de justiţie socială, solicită aplicarea unei 
impozitări progresive la un nivel ridicat şi 
stabilirea de plafoane asupra salariilor, 
bonusurilor şi pensiilor directorilor de 
întreprinderi subvenţionate de către statele 
membre sau de către Uniunea Europeană;

3. doreşte să sublinieze obligaţia de a 
asigura proporţionalitatea remuneraţiilor 
în cadrul întreprinderilor, comparând 
evoluţia remuneraţiilor şi pensiilor 
directorilor, în ansamblul lor, cu evoluţia 
remuneraţiilor şi pensiilor personalului, 
descurajând asumarea de riscuri excesive 
şi, din motive de justiţie socială, solicită 
aplicarea unei impozitări progresive la un 
nivel ridicat şi stabilirea de plafoane asupra 
salariilor, bonusurilor, plăţilor 
compensatorii la plecare, posibilităţii de a 
achiziţiona acţiuni („stock options”) şi 
pensiilor directorilor de întreprinderi 
subvenţionate de către statele membre sau 
de către Uniunea Europeană;

Or. fr
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Amendamentul 25
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reaminteşte responsabilitatea socială 
deosebită pe care o au întreprinderile; în 
acest sens, politica de remunerare trebuie 
să se înscrie într-un cadru multianual de 
cel puţin trei ani pentru a evalua impactul 
social al deciziilor adoptate şi pentru ca 
evaluarea şi definirea remuneraţiilor să 
nu fie circumscrise unor criterii exclusiv 
economice;

Or. fr

Amendamentul 26
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îşi exprimă convingerea, pentru 
definirea politicilor de remunerare a 
directorilor şi pentru evaluarea acestora 
cu privire la administrarea şi dezvoltarea 
întreprinderii, este necesar să fie luate în 
considerare, pe o perioadă de timp 
suficient de lungă pentru a fi 
semnificativă, şi criterii nefinanciare 
precum respectarea obiectivelor legate de 
responsabilitatea socială şi de mediu;  
reaminteşte insistent că administrarea 
întreprinderii şi politicile de remunerare 
trebuie să respecte şi să încurajeze 
principiile egalităţii salariale şi al 
egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi, astfel cum sunt consacrate de 
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tratate şi de directivele europene; 

Or. it

Amendamentul 27
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită crearea unui cadru european 
de referinţă în scopul armonizării 
practicilor în  materie de remunerări şi 
pentru a evita orice denaturare a 
concurenţei între centrele financiare 
europene;

Or. fr

Amendamentul 28
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită efectuarea unei monitorizări a 
punerii în aplicare a acestui cadru de 
referinţă prin intermediul unor indicatori 
precişi şi al unei proceduri prin care sunt 
desemnaţi vinovaţii („naming and 
shaming”); 

Or. fr
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Amendamentul 29
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. în lumina unor cazuri precum cel al 
societăţii Dell Irlanda, solicită Curţii de 
Conturi Europene să stabilească un 
diagnostic al utilizării ajutoarelor europene 
acordate întreprinderilor şi al impactului 
social al acestora; solicită ca, în elaborarea 
acestui diagnostic, să se ţină seama de 
obiective precum crearea de locuri de 
muncă, formarea profesională şi 
ameliorarea condiţiilor de muncă;

4. în lumina unor cazuri precum cel al 
societăţii Dell Irlanda, solicită Curţii de 
Conturi Europene să stabilească un 
diagnostic al utilizării ajutoarelor europene 
acordate întreprinderilor, al impactului şi al 
repercusiunilor sociale ale acestora
asupra strategiei întreprinderilor; solicită 
ca, în elaborarea acestui diagnostic, să se 
ţină seama de obiective precum crearea de 
locuri de muncă, formarea profesională şi 
ameliorarea condiţiilor de muncă;

Or. fr

Amendamentul 30
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. în lumina unor cazuri precum cel al 
societăţii Dell Irlanda, solicită Curţii de 
Conturi Europene să stabilească un 
diagnostic al utilizării ajutoarelor europene 
acordate întreprinderilor şi al impactului 
social al acestora; solicită ca, în elaborarea 
acestui diagnostic, să se ţină seama de 
obiective precum crearea de locuri de 
muncă, formarea profesională şi 
ameliorarea condiţiilor de muncă;

4. (Nu priveşte versiunea în limba 
română.)

Or. fr
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Amendamentul 31
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subscrie propunerii Comisiei de a 
modifica Directiva 2006/49/CE privind 
rata de adecvare a capitalului pentru a 
conferi principiilor sus-menţionate caracter 
obligatoriu pentru bănci şi întreprinderile 
de investiţii, supunându-le pe acestea unui 
control prudenţial şi deducând din 
capitalul lor provizioanele pentru salariile 
directorilor; insistă asupra faptului că un 
cadru european de reglementare consolidat 
ar trebui să fie aplicat întregului sector 
financiar, inclusiv sectorului asigurărilor şi 
fondurilor de investiţii alternative [cum ar 
fi fondurile speculative („hedge funds”) şi 
fondurile de capital privat];

5. subscrie propunerii Comisiei de a 
modifica Directiva 2006/49/CE privind 
rata de adecvare a capitalului pentru a 
conferi principiilor sus-menţionate caracter 
obligatoriu pentru bănci şi întreprinderile 
de investiţii, supunându-le pe acestea unui 
control prudenţial, şi de a proceda astfel 
încât suma totală a remuneraţiilor 
variabile să nu limiteze capacitatea 
acestora de a-şi majora capitalul propriu; 
insistă asupra faptului că un cadru 
european de reglementare consolidat ar 
trebui să fie aplicat întregului sector 
financiar, inclusiv sectorului asigurărilor şi 
fondurilor de investiţii alternative [cum ar 
fi fondurile speculative („hedge funds”) şi 
fondurile de capital privat];

Or. fr

Amendamentul 32
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reafirmă necesitatea sancţionării 
tuturor formelor de discriminare din 
cadrul întreprinderilor, în special în ceea 
ce priveşte definirea politicilor de 
remunerare, dezvoltarea carierei şi 
procesul de recrutare a cadrelor de 
conducere;

Or. fr



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

RO

Amendamentul 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se confere putere de 
constrângere autorităţilor naţionale de 
control pentru a asigura respectarea acestor 
principii şi ca ajutoarele acordate să fie 
condiţionate de un angajament în ceea ce 
priveşte ocuparea locurilor de muncă, 
formarea profesională şi condiţiile de 
muncă;

6. solicită să se confere putere de 
constrângere autorităţilor naţionale de 
control pentru a asigura respectarea 
principiilor bunei gestiuni financiare;

Or. en

Amendamentul 34
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se confere putere de 
constrângere autorităţilor naţionale de 
control pentru a asigura respectarea acestor 
principii şi ca ajutoarele acordate să fie 
condiţionate de un angajament în ceea ce 
priveşte ocuparea locurilor de muncă, 
formarea profesională şi condiţiile de 
muncă;

6. solicită să se confere putere de 
constrângere autorităţilor naţionale de 
control pentru a asigura respectarea acestor 
principii şi ca ajutoarele acordate să fie 
condiţionate de un angajament în ceea ce 
priveşte ocuparea locurilor de muncă, 
egalitatea salarială între bărbaţi şi femei,
formarea profesională şi condiţiile de 
muncă;

Or. fr
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Amendamentul 35
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se confere putere de 
constrângere autorităţilor naţionale de 
control pentru a asigura respectarea acestor 
principii şi ca ajutoarele acordate să fie 
condiţionate de un angajament în ceea ce 
priveşte ocuparea locurilor de muncă, 
formarea profesională şi condiţiile de 
muncă;

6. solicită să se confere putere de 
constrângere autorităţilor naţionale de 
control pentru a asigura respectarea acestor 
principii, ca ajutoarele acordate să fie 
condiţionate de un angajament în ceea ce 
priveşte ocuparea locurilor de muncă, 
formarea profesională şi condiţiile de 
muncă şi să fie direct legate de măsurile 
concrete aplicate în acest domeniu;

Or. hu

Amendamentul 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reaminteşte că, în perioada de 
restructurare a economiei, în afara 
măsurilor de sprijinire a economiei reale, 
sunt de o importanţă crucială şi trebuie 
luate în considerare de către toate părţile 
interesate şi măsurile de protecţie a 
ocupării forţei de muncă, a formării 
profesionale şi a condiţiilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că reglementarea 
stimulentelor financiare şi a structurilor de 
remunerare din acest sector nu trebuie să se 
facă în detrimentul dreptului organizaţiilor 
sindicale la negociere colectivă; solicită ca 
acest lucru să fie menţionat chiar în 
partea dispozitivă a Directivei 
2006/49/CE, nu doar în preambulul 
acesteia;

7. subliniază importanţa faptului că 
reglementarea stimulentelor financiare şi a 
structurilor de remunerare din acest sector 
nu trebuie să se facă în detrimentul 
dreptului organizaţiilor sindicale la 
negociere colectivă;

Or. en

Amendamentul 38
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că reglementarea 
stimulentelor financiare şi a structurilor de 
remunerare din acest sector nu trebuie să 
se facă în detrimentul dreptului 
organizaţiilor sindicale la negociere 
colectivă; solicită ca acest lucru să fie 
menţionat chiar în partea dispozitivă a 
Directivei 2006/49/CE, nu doar în 
preambulul acesteia;

7. subliniază importanţa faptului că 
reglementarea stimulentelor financiare şi a 
structurilor de remunerare din sectorul 
financiar nu trebuie să se facă în 
detrimentul dreptului organizaţiilor 
sindicale la negociere colectivă; solicită ca 
acest lucru să fie menţionat chiar în partea 
dispozitivă a Directivei 2006/49/CE, nu 
doar în preambulul acesteia;

Or. fr

Amendamentul 39
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită o transparenţă totală, pentru 8. solicită o transparenţă totală, pentru 
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lucrători şi cetăţeni, a politicilor de 
remunerare a directorilor, precum şi 
garantarea dreptului de informare, control 
şi consultare al lucrătorilor şi al 
organizaţiilor sindicale ale acestora prin 
intermediul comitetelor de întreprindere şi 
al comitetelor de grup;

lucrători şi cetăţeni, a politicilor de 
remunerare a directorilor, precum şi 
garantarea dreptului de informare, control 
şi consultare al lucrătorilor şi al 
organizaţiilor sindicale ale acestora prin 
intermediul comitetelor de întreprindere şi 
al comitetelor de grup; solicită, în acest 
sens, în cazul grupurilor formate din mai 
multe entităţi, ca aceste structuri de 
control şi de consultare a angajaţilor să 
aibă acces la bilanţul tuturor societăţilor 
financiare şi al celorlalte holdinguri, 
pentru a avea o imagine de ansamblu şi 
corectă asupra grupului;

Or. fr

Amendamentul 40
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită o transparenţă totală, pentru 
lucrători şi cetăţeni, a politicilor de 
remunerare a directorilor, precum şi 
garantarea dreptului de informare, control 
şi consultare al lucrătorilor şi al 
organizaţiilor sindicale ale acestora prin 
intermediul comitetelor de întreprindere şi 
al comitetelor de grup;

8. solicită o transparenţă totală, pentru 
lucrători şi cetăţeni, a politicilor de 
remunerare a directorilor, precum şi 
garantarea dreptului de informare, control 
şi consultare al lucrătorilor şi al 
organizaţiilor sindicale ale acestora prin 
intermediul comitetelor de întreprindere şi 
al comitetelor de grup; consideră că, în 
materie de remunerări, comitetele de 
întreprindere pot avea un rol util în ceea 
ce priveşte transparenţa, informarea şi 
diseminarea politicilor referitoare la 
remunerarea personalului de conducere, 
în vederea stabilirii unei legături între 
aceste politici şi opţiunile de investiţii ale 
întreprinderii astfel încât să fie protejate 
locurile de muncă şi condiţiile în care 
lucrătorii îşi desfăşoară activitatea;

Or. it
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Amendamentul 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită o transparenţă totală, pentru 
lucrători şi cetăţeni, a politicilor de 
remunerare a directorilor, precum şi
garantarea dreptului de informare, control 
şi consultare al lucrătorilor şi al 
organizaţiilor sindicale ale acestora prin 
intermediul comitetelor de întreprindere şi 
al comitetelor de grup;

8. solicită o transparenţă totală a politicilor 
de remunerare a directorilor, în 
conformitate cu legislaţia naţională şi cu 
legislaţia Uniunii Europene; reaminteşte 
dreptul de informare, control şi consultare 
al lucrătorilor şi al organizaţiilor sindicale 
ale acestora prin intermediul comitetelor de 
întreprindere şi al comitetelor de grup;

Or. en

Amendamentul 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită ca, în ciuda existenţei unor 
opţiuni diferite în ceea ce priveşte 
sistemele de gestiune, de consultare şi de 
participare a lucrătorilor, în conformitate 
cu Directiva 2001/86/CE de completare a 
statutului societăţii europene în ceea ce 
priveşte implicarea lucrătorilor, 
reprezentanţii lucrătorilor să poată 
dispune, în orice situaţie, de un drept de 
participare la elaborarea şi controlul 
remuneraţiilor directorilor.

9. solicită punerea în aplicare eficace a 
normelor privind consultarea şi 
participarea lucrătorilor, în conformitate 
cu Directiva 2001/86/CE de completare a 
statutului societăţii europene. 

Or. en
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Amendamentul 43
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită insistent ca femeile să fie 
promovate în posturi de conducere printr-
o recomandare a Comisiei privind 
introducerea unui sistem de cote 
obligatorii în cadrul organelor de 
conducere ale întreprinderilor, precum şi 
al anumitor organisme şi foruri; 

Or. de

Amendamentul 44
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită fiecărui stat membru să 
prezinte Comisiei şi Parlamentului un 
raport anual privind evoluţia practicilor 
deontologice în administrarea 
întreprinderilor de pe propriul teritoriu; 

Or. fr

Amendamentul 45
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. propune ca, prin definirea într-un 
mod mai strict a independenţei membrilor 
organelor de conducere ale unei 
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întreprinderi, autorităţile naţionale de 
control să elaboreze mecanisme mai 
eficace de combatere a corupţiei  a căror 
aplicare va permite nu numai 
consolidarea administrării 
întreprinderilor conform principiilor 
etice, ci şi sporirea performanţei lor 
economice;

Or. hu

Amendamentul 46
Csaba Sógor

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. în conformitate cu recomandarea din 
30 aprilie 2009, Comisia sprijină 
plafonarea indemnizaţiilor la încetarea 
contractului directorilor de întreprindere 
sau chiar interdicţia acordării unei 
indemnizaţii în situaţia în care contractul 
este reziliat din cauza rezultatelor 
necorespunzătoare ale întreprinderii;

Or. hu


