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Predlog spremembe 1
Karima Delli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se Evropska unija in svet 
soočata z najhujšo krizo v zadnjih 
šestdesetih letih, ker je realno gospodarstvo 
v najhujši recesiji v tem obdobju in ker se 
bodo po pričakovanjih pogoji za 
zaposlovanje poslabšali kljub relativni 
oživitvi gospodarstva,

A. ker se Evropska unija in svet 
soočata z najhujšo gospodarsko krizo v 
zadnjih šestdesetih letih, ker je realno 
gospodarstvo v najhujši recesiji v tem 
obdobju in ker se bodo po pričakovanjih 
pogoji za zaposlovanje poslabšali kljub 
relativni oživitvi gospodarstva,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se Evropska unija in svet soočata z 
najhujšo krizo v zadnjih šestdesetih letih, 
ker je realno gospodarstvo v najhujši 
recesiji v tem obdobju in ker se bodo po 
pričakovanjih pogoji za zaposlovanje 
poslabšali kljub relativni oživitvi 
gospodarstva,

ker se Evropska unija in svet soočata z 
najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih 
šestdesetih letih, ker je realno gospodarstvo 
v najhujši recesiji v tem obdobju in ker se 
bodo po pričakovanjih pogoji za 
zaposlovanje poslabšali kljub relativni 
oživitvi gospodarstva,

Or. hu

Predlog spremembe 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo, 
nagrade, ki so bile nesorazmerno visoke, 
pa so temeljile samo na dobičkonosnosti 
za delničarje, kot posledica tega pa je bil 
denar zaposlenih, varčevalcev in 
vlagateljev izpostavljen nemoralnemu 
tveganju,

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo, 
nagrade so bile nesorazmerno visoke, kot 
posledica tega pa je bil denar zaposlenih, 
varčevalcev in vlagateljev izpostavljen 
nemoralnemu tveganju,

Or. de

Predlog spremembe 4
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo, 
nagrade, ki so bile nesorazmerno visoke, 
pa so temeljile samo na dobičkonosnosti za 
delničarje, kot posledica tega pa je bil 
denar zaposlenih, varčevalcev in 
vlagateljev izpostavljen nemoralnemu 
tveganju,

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo, 
nagrade, ki so bile nesorazmerno visoke, 
pa so temeljile zlasti na doseganju 
kratkoročne dobičkonosnosti in rasti 
tečajev za delničarje, kot posledica tega pa 
so bili uvedeni čedalje bolj tvegani 
poslovni modeli v breme zaposlenih, 
varčevalcev in vlagateljev,

Or. de

Predlog spremembe 5
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo, 
nagrade, ki so bile nesorazmerno visoke, 
pa so temeljile samo na dobičkonosnosti za 

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo, 
nagrade, ki so bile nesorazmerno visoke, 
pa so temeljile samo na kratkoročni 
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delničarje, kot posledica tega pa je bil 
denar zaposlenih, varčevalcev in 
vlagateljev izpostavljen nemoralnemu 
tveganju,

dobičkonosnosti za delničarje, kot 
posledica tega pa je bil denar zaposlenih, 
varčevalcev in vlagateljev izpostavljen 
nemoralnemu tveganju in uporabljen za 
druge namene kot za dolgoročne naložbe;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo,
nagrade, ki so bile nesorazmerno visoke, 
pa so temeljile samo na dobičkonosnosti za 
delničarje, kot posledica tega pa je bil 
denar zaposlenih, varčevalcev in 
vlagateljev izpostavljen nemoralnemu 
tveganju,

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z realnim 
gospodarstvom, nagrade, ki so bile 
nesorazmerno visoke, pa so temeljile samo 
na dobičkonosnosti za delničarje, kot 
posledica tega pa je bil denar zaposlenih, 
varčevalcev in vlagateljev izpostavljen 
nemoralnemu tveganju,

Or. en

Predlog spremembe 7
Karima Delli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko rastjo, 
nagrade, ki so bile nesorazmerno visoke, 
pa so temeljile samo na dobičkonosnosti za 
delničarje, kot posledica tega pa je bil 
denar zaposlenih, varčevalcev in 
vlagateljev izpostavljen nemoralnemu 
tveganju,

B. ker dobički v finančnem sektorju 
niso bili povezani z gospodarsko 
dejavnostjo, nagrade, ki so bile 
nesorazmerno visoke, pa so temeljile samo 
na dobičkonosnosti za delničarje, kot 
posledica tega pa je bil denar delavcev, 
zaposlenih in varčevalcev izpostavljen 
nemoralnemu tveganju,

Or. fr
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Predlog spremembe 8
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je bil bonusni sistem ohranjen 
kljub njegovi veliki odgovornosti za 
sedanjo krizo, interesne skupine 
finančnega sektorja pa zavračajo uvedbo 
kakršne koli finančne zakonodaje;

D. ker je bil bonusni sistem ohranjen 
kljub njegovi veliki odgovornosti za 
sedanjo krizo;

Or. en

Predlog spremembe 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je bil bonusni sistem ohranjen 
kljub njegovi veliki odgovornosti za 
sedanjo krizo, interesne skupine 
finančnega sektorja pa zavračajo uvedbo 
kakršne koli finančne zakonodaje;

D. ker je bil bonusni sistem, ki je tudi 
vplival na sedanjo krizo, ohranjen, 
interesne skupine finančnega sektorja pa 
zavračajo uvedbo kakršne koli finančne 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je zaposlenim treba zagotoviti 
nove pravice pri upravljanju njihovih 
podjetij, kar bo omogočilo pravi dialog z 
vodstvenim kadrom podjetij in jasno 

E. ker je treba obstoječo zakonodajo o 
obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi, kar zadeva upravljanje njihovih 
podjetij, pravilno izvajati, kar bo 
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opredelitev nagrajevanja in ciljev podjetij; omogočilo pravi dialog z vodstvenim 
kadrom podjetij in jasno opredelitev 
nagrajevanja in ciljev podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 11
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po novem 
dolgoročnem socialnem in okoljskem 
poslovnem modelu, ki bo spoštoval splošni 
interes in interese zaposlenih; meni, da bi 
se finančni sektor moral odzvati na potrebe 
realnega gospodarstva in pokazati večjo
družbeno odgovornost, zlasti z uporabo 
virov, ki koristijo zaposlovanju in 
izobraževanju;

1. poudarja potrebo po novem 
dolgoročnem socialnem in okoljskem 
poslovnem modelu, ki bo spoštoval splošni 
interes in interese zaposlenih; meni, da bi 
se finančni sektor moral odzvati na potrebe 
realnega gospodarstva in izkazati družbeno 
odgovornost, zlasti z uporabo virov, ki 
koristijo zaposlovanju in izobraževanju; 
opozarja na nujnost boja proti davčnim 
oazam; poziva, naj se podjetja, ki bi 
ohranila dejavnost ali podružnice na 
nekooperativnih ozemljih, strogo 
kaznujejo, zlasti s prepovedjo prejemanja 
pomoči držav članic ali Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po novem 
dolgoročnem socialnem in okoljskem 
poslovnem modelu, ki bo spoštoval splošni 
interes in interese zaposlenih; meni, da bi 
se finančni sektor moral odzvati na potrebe 
realnega gospodarstva in pokazati večjo 
družbeno odgovornost, zlasti z uporabo 

1. poudarja, da Evropska unija in svet 
potrebujeta nov dolgoročni produktivni, 
družbeni in okoljski model, ki bo spoštoval 
splošni interes in interese zaposlenih, ter 
novo finančno strukturo, ki bo temeljila 
na sistemu načel varnega in skrbnega 
poslovanja in deontoloških načel ter na 
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virov, ki koristijo zaposlovanju in 
izobraževanju;

nacionalnih in evropskih nadzornih 
organih z zavezujočimi pooblastili; meni, 
da bi se finančni sektor moral odzvati na 
potrebe realnega gospodarstva, prispevati k 
trajnostnemu razvoju in pokazati večjo 
družbeno odgovornost, zlasti z uporabo 
virov, ki koristijo zaposlovanju in 
izobraževanju;

Or. it

Predlog spremembe 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja potrebo po novem
dolgoročnem socialnem in okoljskem
poslovnem modelu, ki bo spoštoval splošni 
interes in interese zaposlenih; meni, da bi 
se finančni sektor moral odzvati na potrebe 
realnega gospodarstva in pokazati večjo 
družbeno odgovornost, zlasti z uporabo 
virov, ki koristijo zaposlovanju in 
izobraževanju;

1. poudarja potrebo po poslovnem 
modelu, ki bo temeljil na sistemih varnega 
in skrbnega poslovanja. Dolgoročno je 
treba največjo pozornost posvetiti 
socialnim in okoljskim potrebam, ob tem 
pa upoštevati splošni interes in interese 
zaposlenih ter delodajalcev; meni, da bi se 
finančni sektor moral odzvati na potrebe 
realnega gospodarstva in pokazati večjo 
družbeno odgovornost, zlasti z uporabo 
virov, ki koristijo zaposlovanju in 
izobraževanju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira načela, ki jih je Komisija 
navedla v priporočilih z dne 30. aprila 
2009 in ki se nanašajo na strukturo in 
upravljanje nagrajevanja članov nadzornih 

2. podpira načela, ki jih je Komisija 
navedla v priporočilih z dne 30. aprila
2009, vendar opozarja, da teh priporočil 
ravno v zvezi z občutljivim vprašanjem 
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svetov in vodstvenih kadrov podjetij, ki 
kotirajo na borzi, ter na strukturo 
nagrajevanja, postopke priprave in 
izvajanja politike nagrajevanja 
(upravljanje), preglednost politike 
nagrajevanja in nadzor varnega in skrbnega 
poslovanja (nadzor) v finančnem sektorju;

nagrajevanja menedžerjev države članice 
ne izvajajo zadovoljivo; poziva, da načela, 
ki jih je Komisija navedla v priporočilih z 
dne 30. aprila 2009 in ki se nanašajo na 
strukturo in upravljanje nagrajevanja 
članov nadzornih svetov in vodstvenih 
kadrov podjetij, ki kotirajo na borzi, ter na 
strukturo nagrajevanja, postopke priprave 
in izvajanja politike nagrajevanja 
(upravljanje), preglednost politike 
nagrajevanja in nadzor varnega in skrbnega 
poslovanja (nadzor) v finančnem sektorju, 
s sprejetjem uredbe EU postanejo 
obvezna;

Or. de

Predlog spremembe 15
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. podpira načela, ki jih je Komisija 
navedla v priporočilih z dne 30. aprila 
2009 in ki se nanašajo na strukturo in 
upravljanje nagrajevanja članov nadzornih 
svetov in vodstvenih kadrov podjetij, ki 
kotirajo na borzi, ter na strukturo 
nagrajevanja, postopke priprave in 
izvajanja politike nagrajevanja 
(upravljanje), preglednost politike 
nagrajevanja in nadzor varnega in skrbnega 
poslovanja (nadzor) v finančnem sektorju;

2. podpira načela, ki jih je Komisija 
navedla v priporočilih z dne 30. aprila 
2009 in ki se nanašajo na strukturo in 
upravljanje nagrajevanja članov nadzornih 
svetov in vodstvenih kadrov podjetij, ki 
kotirajo na borzi, ter na strukturo 
nagrajevanja, postopke priprave in 
izvajanja politike nagrajevanja 
(upravljanje), preglednost politike 
nagrajevanja in nadzor varnega in skrbnega 
poslovanja (nadzor) v finančnem sektorju 
in poziva, naj se ta priporočila ustrezno 
vključijo v postopek revizije direktive 
2006/49/ES;

Or. it
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Predlog spremembe 16
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da zahtevani ukrepi v zvezi s 
politiko nagrajevanja vodstvenega kadra 
bank in kreditnih institucij ne morejo biti 
le priporočila, temveč se morajo udejanjiti 
v zavezujočih ukrepih na področju 
nadzorovanja in sankcij, da bi se 
preprečilo, da bi variabilni del nagrad 
(bonusi, delniške opcije in spodbude) 
spodbujal k preveč tvegani politiki 
investicij in upravljanja, ki ne bi bila 
povezana s ponovnimi padci realne 
ekonomije;

Or. it

Predlog spremembe 17
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da politika 
nagrajevanja, ki stremi k zdravemu in 
trajnostnemu upravljanju podjetij, nima le 
deontološkega namena, temveč tudi 
ekonomski, saj tovrstna politika 
neposredno vpliva na kapitalsko vzdržnost 
in možnost razvoja podjetij, pa tudi na 
gospodarstvo v splošnem ter na 
ohranjanje in ustvarjanje najvišje možne 
stopnje zaposlenosti, kakor zahteva 
ustrezna in učinkovita družbena 
odgovornost podjetij;

Or. it
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Predlog spremembe 18
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam;

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam; zato poziva k 
vzpostavitvi evropskega načrta boja proti 
davčnim oazam, da se udejanjijo napovedi 
srečanj G20 v Londonu in Pittsburghu;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi, da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in
progresivnim obdavčitvam;

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene ter z rezultati, ki jih dosega 
podjetje, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj; meni, da bi morale zaradi socialne 
pravičnosti in ekonomske trajnosti 
sestava, struktura in raven nagrad in 
pokojnin vodstvenih kadrov podjetij, ki 
kotirajo na borzi, so deloma v državni lasti 
in/ali prejemajo pomoč držav članic ali 
Evropske unije, ustrezati zavezujočim 
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merilom, ki jih opredelijo pristojni 
nacionalni in evropski organi ter morajo 
biti podvržene primernim progresivnim 
obdavčitvam;

Or. it

Predlog spremembe 20
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam;

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene na 40-kratnik povprečne plače v 
državi članici in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam za prispevek k 
financiranju socialne varnosti in javnih 
storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z
nagrajevanjem in pokojninami za 
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zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam;

zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene primernemu 
nadzoru upravljanja na podlagi ustreznih 
pravic do obveščenosti;

Or. en

Predlog spremembe 22
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam;

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in da so nesorazmerne plače, 
bonusi in pokojnine načeloma podvržene 
visokim in progresivnim obdavčitvam;

Or. de

Predlog spremembe 23
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
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pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam;

pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene glede na različne razmere v 
državah članicah na področju prihodkov, 
in podvržene visokim in progresivnim 
obdavčitvam v skladu z veljavno davčno 
zakonodajo v državah članicah;

Or. hu

Predlog spremembe 24
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine 
vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo 
pomoč držav članic ali Evropske unije, 
omejene in podvržene visokim in 
progresivnim obdavčitvam;

3. poudarja potrebo po sorazmernosti 
nagrajevanja v podjetjih, in sicer s 
povezovanjem celotnega nagrajevanja in 
pokojnin za vodstvene kadre z 
nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih 
tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi, odpravnine, 
delniške opcije in pokojnine vodstvenih 
kadrov podjetij, ki prejemajo pomoč držav 
članic ali Evropske unije, omejene in 
podvržene visokim in progresivnim 
obdavčitvam;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na posebno družbeno 
odgovornost, ki jo imajo podjetja; zato 
mora biti politika nagrajevanja vključena 
v najmanj triletni okvir, da se oceni 
družbeni učinek sprejetih odločitev in da 
se ocena in opredelitev nagrajevanja ne 
omejita na izključno ekonomska merila;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba pri določanju 
politike nagrajevanja vodstvenih kadrov 
in za kasnejšo oceno nagrajevanja glede 
na upravljanje in razvoj podjetja 
upoštevati tudi nefinančna merila, kot so 
doseganje ciljev družbene in okoljske 
odgovornosti, presojati pa je treba zadosti 
dolgo obdobje, da bi bilo to mogoče 
oceniti; vztraja, da morata upravljanje 
podjetij in politika nagrajevanja 
spoštovati in spodbujati načela, ki jih 
določajo pogodbe in evropske direktive, 
kar zadeva enakost plačila in 
obravnavanja žensk in moških;

Or. it

Predlog spremembe 27
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se vzpostavi evropski 
referenčni okvir za uskladitev prakse 
nagrajevanja in v izogib vsakega 
izkrivljanja konkurence med evropskimi 
finančnimi trgi;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva, naj se izvrševanje tega 
referenčnega okvira spremlja z 
natančnimi kazalci in postopkom 
imenovanja in izpostavljanja kršiteljev 
(„naming and shaming“); 

Or. fr

Predlog spremembe 29
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ob upoštevanju primerov, kot je 
bila družba Dell Ireland, poziva Evropsko 
računsko sodišče, naj pripravi način analize 
uporabe evropske pomoči v podjetjih in 
njenih družbenih posledic; poziva, naj 
priprava tega postopka upošteva 
ustvarjanje delovnih mest, izobraževanje in 
izboljšanje delovnih pogojev;

4. ob upoštevanju primerov, kot je 
bila družba Dell Ireland, poziva Evropsko 
računsko sodišče, naj pripravi način analize 
uporabe evropske pomoči in njenih 
posledic za strategijo podjetij ter njenega 
družbenega učinka; poziva, naj priprava 
tega postopka upošteva ustvarjanje 
delovnih mest, izobraževanje in izboljšanje 
delovnih pogojev;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ob upoštevanju primerov, kot je 
bila družba Dell Ireland, poziva Evropsko 
računsko sodišče, naj pripravi način analize 
uporabe evropske pomoči v podjetjih in 
njenih družbenih posledic; poziva, naj 
priprava tega postopka upošteva 
ustvarjanje delovnih mest, izobraževanje in 
izboljšanje delovnih pogojev;

4. poziva Evropsko računsko sodišče, 
naj ob upoštevanju primerov, kot je bila 
družba Dell Ireland, pripravi način analize 
uporabe evropske pomoči v podjetjih in 
njenih družbenih posledic; poziva, naj 
priprava tega postopka upošteva 
ustvarjanje delovnih mest, izobraževanje in 
izboljšanje delovnih pogojev;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. podpira predlog Komisije za 
spremembo direktive 2006/49/ES o 
kapitalski ustreznosti, s katero bi zgoraj 
omenjena načela postala obvezna za banke 
in investicijske družbe, z vzpostavitvijo 
nadzora varnega in skrbnega poslovanja in 
z izplačevanjem plač vodstvenih kadrov iz
lastnih sredstev; vztraja, da bi morala 
okrepljena evropska ureditev veljati za 
celotni finančni sektor, tudi za 
zavarovalnice in alternativne investicijske 
družbe, kot so hedge skladi in skladi 
kapitalskih naložb;

5. podpira predlog Komisije za 
spremembo direktive 2006/49/ES o 
kapitalski ustreznosti, s katero bi zgoraj 
omenjena načela postala obvezna za banke 
in investicijske družbe, z vzpostavitvijo 
nadzora varnega in skrbnega poslovanja in 
ob zagotavljanju, da skupni znesek 
variabilnih nagrad ne negativno vplival 
na njihovo sposobnost povečanja lastnih 
sredstev; vztraja, da bi morala okrepljena 
evropska ureditev veljati za celotni 
finančni sektor, tudi za zavarovalnice in 
alternativne investicijske družbe, kot so 
hedge skladi in skladi kapitalskih naložb;

Or. fr
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Predlog spremembe 32
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ponovno poudarja, da je treba 
kaznovati vse oblike diskriminacije v 
podjetjih, zlasti pri določanju politike 
nagrajevanja, napredovanjih in postopku 
zaposlovanja vodstvenih kadrov;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva, naj se nacionalnim 
nadzornim oblastem dodeli zavezujoče 
pravice za zagotovitev spoštovanja teh
načel ter da bo pomoč uporabljena za 
zagotavljanje delovnih mest in 
izobraževanja ter izboljšanje delovnih 
razmer;

6. poziva, naj se nacionalnim 
nadzornim oblastem dodeli zavezujoče 
pravice za zagotovitev spoštovanja načel 
dobrega finančnega poslovodenja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva, naj se nacionalnim 
nadzornim oblastem dodeli zavezujoče 
pravice za zagotovitev spoštovanja teh 
načel ter da bo pomoč uporabljena za 

6. poziva, naj se nacionalnim 
nadzornim oblastem dodeli zavezujoče 
pravice za zagotovitev spoštovanja teh 
načel ter naj bo pomoč uporabljena za 
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zagotavljanje delovnih mest in 
izobraževanja ter izboljšanje delovnih 
razmer;

zagotavljanje delovnih mest, enakih plač 
za moške in ženske, izobraževanja ter 
izboljšanje delovnih razmer;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva, naj se nacionalnim nadzornim 
oblastem dodeli zavezujoče pravice za 
zagotovitev spoštovanja teh načel ter da bo 
pomoč uporabljena za zagotavljanje 
delovnih mest in izobraževanja ter 
izboljšanje delovnih razmer;

6. poziva, naj se nacionalnim nadzornim 
oblastem dodeli zavezujoče pravice za 
zagotovitev spoštovanja teh načel, da bo 
pomoč uporabljena za zagotavljanje 
delovnih mest in izobraževanja ter 
izboljšanje delovnih razmer in bo vezana 
na konkretne ukrepe na tem področju;

Or. hu

Predlog spremembe 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da so med procesom 
gospodarske prenove poleg ukrepov za 
podpiranje realnega gospodarstva 
velikega pomena tudi ukrepi za zaščito 
delovnih mest, izobraževanje in delovne 
razmere, ki bi jih morale upoštevati vse 
zainteresirane strani;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja. da ureditev finančnih 
spodbud in ustroja nagrajevanja v sektorju 
ne sme škodovati pravicam sindikalnih 
organizacij pri kolektivnih pogajanjih;
poziva, naj bo to določeno v samem 
besedilu Direktive 2006/49/ES in ne samo 
v njeni preambuli;

7. opozarja. da ureditev finančnih 
spodbud in ustroja nagrajevanja v sektorju 
ne sme škodovati pravicam sindikalnih 
organizacij pri kolektivnih pogajanjih;

Or. en

Predlog spremembe 38
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja. da ureditev finančnih 
spodbud in ustroja nagrajevanja v sektorju 
ne sme škodovati pravicam sindikalnih 
organizacij pri kolektivnih pogajanjih; 
poziva, naj bo to določeno v samem 
besedilu Direktive 2006/49/ES in ne samo 
v njeni preambuli;

7. opozarja. da ureditev finančnih 
spodbud in ustroja nagrajevanja v 
finančnem sektorju ne sme škodovati 
pravicam sindikalnih organizacij pri 
kolektivnih pogajanjih; poziva, naj bo to 
določeno v samem besedilu Direktive 
2006/49/ES in ne samo v njeni preambuli;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, naj se zagotovi, da bo 
politika nagrajevanja upravljavskih kadrov 

8. poziva, naj se zagotovi, da bo 
politika nagrajevanja upravljavskih kadrov 
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popolnoma pregledna za zaposlene in 
državljane, ter da se zagotovi pravico do 
obveščenosti, nadzora in posvetovanja 
zaposlenih in njihovih sindikalnih 
organizacij preko svetov delavcev v 
posameznih podjetjih in koncernih;

popolnoma pregledna za zaposlene in 
državljane, ter da se zagotovi pravico do 
obveščenosti, nadzora in posvetovanja 
zaposlenih in njihovih sindikalnih 
organizacij preko svetov delavcev v 
posameznih podjetjih in koncernih; zato 
poziva, naj imajo v koncernih, ki 
vključujejo več subjektov, te strukture 
delavcev za nadzor in posvetovanje dostop 
do bilanc vseh finančnih družb in drugih 
holdingov koncerna, da bi imele tako 
ustrezen skupni pregled nad tem 
koncernom;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, naj se zagotovi, da bo 
politika nagrajevanja upravljavskih kadrov 
popolnoma pregledna za zaposlene in 
državljane, ter da se zagotovi pravico do 
obveščenosti, nadzora in posvetovanja 
zaposlenih in njihovih sindikalnih 
organizacij preko svetov delavcev v 
posameznih podjetjih in koncernih;

8. poziva, naj se zagotovi, da bo 
politika nagrajevanja upravljavskih kadrov 
popolnoma pregledna za zaposlene in 
državljane, ter da se zagotovi pravico do 
obveščenosti, nadzora in posvetovanja 
zaposlenih in njihovih sindikalnih 
organizacij preko svetov delavcev v 
posameznih podjetjih in koncernih; meni, 
da bi bili odbori za nagrajevanje v 
podjetjih koristni za preglednost, 
informiranje in širjenje politike 
nagrajevanja vodstvenih kadrov, da bi ta 
politika bila vezana na odločitve o 
investicijah, ki bi zaščitile delovna mesta 
in dobre delovne pogoje zaposlenih;

Or. it
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Predlog spremembe 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, naj se zagotovi, da bo 
politika nagrajevanja upravljavskih kadrov 
popolnoma pregledna za zaposlene in 
državljane, ter da se zagotovi pravico do 
obveščenosti, nadzora in posvetovanja 
zaposlenih in njihovih sindikalnih 
organizacij preko svetov delavcev v 
posameznih podjetjih in koncernih;

8. poziva, naj se zagotovi, da bo 
politika nagrajevanja upravljavskih kadrov 
v skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU popolnoma pregledna.
Opozarja na pravico do obveščenosti in 
posvetovanja zaposlenih in njihovih 
sindikalnih organizacij preko svetov 
delavcev v posameznih podjetjih in 
koncernih;

Or. en

Predlog spremembe 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva, naj imajo predstavniki 
zaposlenih v vseh primerih pravico do 
sodelovanja pri določanju in nadzoru 
nagrad za vodstvene kadre, ne glede na 
različne oblike upravljanja, posvetovanja 
in udeležbe zaposlenih, izbrane v skladu z 
Direktivo 2001/86/ES o dopolnitvi Statuta 
evropske družbe glede udeležbe 
zaposlenih.

9. poziva k učinkovitemu izvajanju 
pravil o oblikah posvetovanja in udeležbe 
zaposlenih, izbranih v skladu z Direktivo 
2001/86/ES o dopolnitvi Statuta evropske 
družbe glede udeležbe zaposlenih.

Or. en

Predlog spremembe 43
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva, naj se s pomočjo 
priporočila Komisije za uvedbo obveznega 
sistema kvot pri sestavi organov podjetja 
ter ostalih teles in mest podpre večje 
število žensk na vodstvenih položajih;

Or. de

Predlog spremembe 44
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva, naj vse države članice 
Komisiji in Parlamentu predložijo letno 
poročilo o razvoju prakse na področju 
deontologije upravljanja podjetij na 
njenem ozemlju;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. predlaga, naj ob strogem spoštovanju 
neodvisnosti članov vodstvenih organov 
podjetij nacionalni nadzorni organi 
vzpostavijo učinkovitejše mehanizme za 
boj proti korupciji, ki bodo ne le okrepili 
etično upravljanje podjetij, temveč tudi 
izboljšali njihove poslovne rezultate;

Or. hu
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Predlog spremembe 46
Csaba Sógor

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. v skladu s priporočilom Komisije s 30. 
aprila 2009 podpira omejitev odpravnin 
vodstvenih kadrov podjetja in celo 
prepoved izplačevanja odpravnin, ko se 
pogodba razdre zaradi neustreznih 
rezultatov podjetja;

Or. hu


