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Изменение 40
Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Прекаленото и неразумно поемане на 
риск в банковия сектор доведе до фалит 
на отделни финансови институции и до 
проблеми във финансовата система на 
някои държави-членки и в целия свят. 
Въпреки че причините за подобно 
поемане на риск са многобройни и 
сложни, съществува съгласие сред 
надзорните и регулаторни органи, 
включително Г20 и Комитета на 
европейските институции за банков 
надзор, че неподходящите структури за 
възнаграждения на някои финансови 
институции допринесоха за това. 
Политиките за възнагражденията, които 
предлагат стимули при поемане от 
институцията на рискове, надхвърлящи 
общото ниво на допустим риск, могат да 
подкопаят разумното и ефективно 
управление на риска и да засилят 
склонността към прекалено поемане на 
риск.

(1) Прекаленото и неразумно поемане на 
риск в банковия сектор доведе до фалит 
на отделни финансови институции и до 
проблеми във финансовата система на 
някои държави-членки и в целия свят. 
Въпреки че причините за подобно 
поемане на риск са многобройни и 
сложни, съществува съгласие сред 
надзорните и регулаторни органи, 
включително Г20 и Комитета на 
европейските институции за банков 
надзор, че неподходящите структури за 
възнаграждения на някои финансови 
институции допринесоха за това. 
Политиките за възнагражденията, които
предлагат стимули при поемане от 
институцията на рискове, надхвърлящи 
общото ниво на допустим риск, могат да 
подкопаят разумното и ефективно 
управление на риска и да засилят 
склонността към прекалено поемане на 
риск. В този контекст е уместно да 
се вземат предвид по-специално 
правилата, установени от Съвета за 
финансова стабилност (СФС), 
определени и одобрени на 
международно равнище. 

Or. de
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Изменение 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като прекаленото и неразумно 
поемане на риск може да подкопае 
финансовата стабилност на финансовите 
институции и да дестабилизира 
банковата система, е важно новото 
задължение относно политиките и 
практики за определяне на 
възнагражденията да се прилага 
последователен. Затова е уместно да се 
конкретизират основните принципи на 
разумното възнаграждение, с които да 
се гарантира, че структурата на 
възнагражденията не поощрява 
прекаленото поемане на риск от отделни 
лица и е съобразена със склонността за 
поемане на риск, ценностната система и 
дългосрочните интереси на 
институцията. За да се гарантира, че 
формулирането на политиките за 
възнаграждения е част от управлението 
на риска на финансовата институция, 
управителният орган (упражняващ 
надзорни функции) на всяка кредитна 
институция или инвестиционно 
дружество следва да установи общи 
принципи, които да се прилагат, като 
политиките следва да подлежат на 
независим вътрешен преглед поне 
веднъж годишно.

(4) Тъй като прекаленото и неразумно 
поемане на риск може да подкопае 
финансовата стабилност на финансовите 
институции и да дестабилизира 
банковата система, е важно новото 
задължение относно политиките и 
практики за определяне на 
възнагражденията да се прилага 
последователно. Освен това много 
хора изразяват загриженост във 
връзка с факта, че възнагражденията 
на ръководните кадри във финансовия 
сектор са прекалено високи, тъй като 
техният размер е до 300 пъти по-
висок от трудовото възнаграждение 
на един средностатистически 
служител. До неотдавна практиката 
се състоеше в това, размерът на 
възнагражденията на ръководните 
кадри да не бъде повече от двадесет 
пъти по-висок от най-ниското 
трудово възнаграждение на 
служители в същия сектор.  Тази 
нова тенденция е в разрез с 
традицията на европейския социален 
модел, както и с неговата цел да се 
въведе по-справедливо разпределение 
на приходите. Необходимо е да се 
наложи нов модел на управление на 
предприятията във финансовия 
сектор, с цел да се насърчат 
дългосрочната устойчивост и 
социалното сближаване. Затова е 
уместно да се конкретизират ясни
принципи за разумно възнаграждение, с 
които да се гарантира, че структурата на 
възнагражденията не поощрява 
прекаленото поемане на риск от отделни 
лица и е съобразена със склонността за 
поемане на риск, ценностната система и 
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дългосрочните интереси на 
институцията. За да се гарантира, че 
формулирането на политиките за 
възнаграждения е част от управлението 
на риска на финансовата институция, 
управителният орган (упражняващ 
надзорни функции) на всяка кредитна 
институция или инвестиционно 
дружество следва да установи общи 
принципи, които да се прилагат, като 
политиките следва да подлежат на 
независим вътрешен преглед поне 
веднъж годишно. По-големите 
кредитни институции и 
инвестиционни дружества следва да 
създадат независими комитети за 
определяне на възнагражденията, 
представляващи неразделна част от 
тяхната управленска структура и 
организация. Комитетите за 
определяне на възнагражденията 
следва да си сътрудничат с лицата, 
упражняващи контролни функции по 
отношение на риска и 
съответствието, с цел да следят 
стимулите, създадени за управление 
на риска, капитала и ликвидността.

Or. en

Изменение 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като прекаленото и неразумно 
поемане на риск може да подкопае 
финансовата стабилност на финансовите 
институции и да дестабилизира 
банковата система, е важно новото 
задължение относно политиките и 
практики за определяне на 
възнагражденията да се прилага 

(4) Тъй като прекаленото и неразумно 
поемане на риск може да подкопае 
финансовата стабилност на финансовите 
институции и да дестабилизира 
банковата система, е важно новото 
задължение относно политиките и 
практики за определяне на 
възнагражденията да се прилага 
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последователен. Затова е уместно да се 
конкретизират основните принципи на 
разумното възнаграждение, с които да 
се гарантира, че структурата на 
възнагражденията не поощрява 
прекаленото поемане на риск от отделни 
лица и е съобразена със склонността за 
поемане на риск, ценностната система и 
дългосрочните интереси на 
институцията. За да се гарантира, че 
формулирането на политиките за 
възнаграждения е част от управлението 
на риска на финансовата институция, 
управителният орган (упражняващ 
надзорни функции) на всяка кредитна 
институция или инвестиционно 
дружество следва да установи общи 
принципи, които да се прилагат, като 
политиките следва да подлежат на 
независим вътрешен преглед поне 
веднъж годишно.

последователно. Затова е уместно да се 
конкретизират, с участието на 
служителите и техните 
представители в рамките на 
предприятието, ясни и прозрачни 
основни принципи на разумното 
възнаграждение, с които да се 
гарантира, че структурата на 
възнагражденията не поощрява 
прекаленото поемане на риск от отделни 
лица и е съобразена със склонността за 
поемане на риск, ценностната система и 
дългосрочните интереси на 
институцията За да се гарантира, че 
формулирането на политиките за 
възнаграждения е част от управлението 
на риска на финансовата институция, 
управителният орган (упражняващ 
надзорни функции) на всяка кредитна 
институция или инвестиционно 
дружество следва да установи общи 
принципи, които да се прилагат, като 
политиките следва да подлежат на 
независим вътрешен преглед поне 
веднъж годишно. По-големите 
кредитни институции и 
инвестиционни дружества следва да 
създадат независими комитети за 
определяне на възнагражденията, 
представляващи неразделна част от 
тяхната управленска структура и 
организация. Комитетите за 
определяне на възнагражденията 
следва да си сътрудничат с лицата, 
упражняващи контролни функции по 
отношение на риска и 
съответствието, с цел да следят 
стимулите, създадени за управление 
на риска, капитала и ликвидността.

Or. fr
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Изменение 43
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Amendement

(4) Тъй като прекаленото и неразумно 
поемане на риск може да подкопае 
финансовата стабилност на финансовите 
институции и да дестабилизира 
банковата система, е важно новото 
задължение относно политиките и 
практики за определяне на 
възнагражденията да се прилага 
последователен. Затова е уместно да се 
конкретизират основните принципи на 
разумното възнаграждение, с които да 
се гарантира, че структурата на 
възнагражденията не поощрява 
прекаленото поемане на риск от отделни 
лица и е съобразена със склонността за 
поемане на риск, ценностната система и 
дългосрочните интереси на 
институцията. За да се гарантира, че 
формулирането на политиките за 
възнаграждения е част от управлението 
на риска на финансовата институция, 
управителният орган (упражняващ 
надзорни функции) на всяка кредитна 
институция или инвестиционно 
дружество следва да установи общи 
принципи, които да се прилагат, като 
политиките следва да подлежат на 
независим вътрешен преглед поне 
веднъж годишно.

(4) Тъй като прекаленото и неразумно 
поемане на риск може да подкопае 
финансовата стабилност на финансовите 
институции и да дестабилизира 
банковата система, е важно новото 
задължение относно политиките и 
практики за определяне на 
възнагражденията да се прилага 
последователно. Затова е уместно да се 
конкретизират ясни основни принципи 
на разумното възнаграждение, с които 
да се гарантира, че структурата на 
възнагражденията не поощрява 
прекаленото поемане на риск от отделни 
лица и е съобразена със склонността за 
поемане на риск, ценностната система и 
дългосрочните интереси на 
институцията и всички нейни 
служители. За да се гарантира, че 
формулирането на политиките за 
възнаграждения е част от управлението 
на риска на финансовата институция, 
управителният орган (упражняващ 
надзорни функции) на всяка кредитна 
институция или инвестиционно 
дружество следва да установи общи 
принципи, които да се прилагат, като 
политиките следва да подлежат на 
независим вътрешен преглед поне 
веднъж годишно. По-големите 
кредитни институции и 
инвестиционни дружества следва да 
създадат независими комитети за 
определяне на възнагражденията, 
представляващи неразделна част от 
тяхната управленска структура и 
организация. Комитетите за 
определяне на възнагражденията 
следва да си сътрудничат с лицата, 
упражняващи контролни функции по 
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отношение на риска и 
съответствието, както и с органите, 
представляващи персонала (комитет 
на персонала), с цел да следят 
стимулите, създадени за управление 
на риска, капитала и ликвидността.

Or. fr

Изменение 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Политиката на възнаграждения 
следва да е насочена към обвързване на 
личните цели на членовете на персонала 
с дългосрочните интереси на 
съответната кредитна институция или 
инвестиционно дружество. Оценката на 
елементите от възнаграждението, 
обвързани с резултатите от дейността, 
следва да се базира на дългосрочните 
резултати и да отчита оставащите 
рискове, свързани с дейността. 
Оценката на резултатите следва да се 
осъществява за многогодишен период 
от време — примерно от три до пет 
години, за да се гарантира, че процесът 
на оценяване се основава на 
дългосрочните резултати и че 
фактическото плащане на елементите от 
възнаграждението, обвързани с 
резултатите от дейността, е 
разпределено през бизнес цикъла на 
дружеството.

(5) Политиката на възнаграждения 
следва да е насочена към обвързване на 
личните цели на членовете на персонала 
с дългосрочните интереси на 
съответната кредитна институция или 
инвестиционно дружество. Оценката на 
елементите от възнаграждението, 
обвързани с резултатите от дейността, 
следва да се базира на дългосрочните 
резултати и да отчита оставащите 
рискове, свързани с дейността. 
Оценката на резултатите следва да се 
осъществява за многогодишен период 
от време — примерно от три до пет 
години, за да се гарантира, че процесът 
на оценяване се основава на 
дългосрочните резултати и че 
фактическото плащане на елементите от 
възнаграждението, обвързани с 
резултатите от дейността, е 
разпределено през бизнес цикъла на 
дружеството. Критериите и целите за 
осигуряване на „устойчиви високи 
постижения“ (отнасящи се, наред с 
другото, до професионалното 
развитие на служителите, по-
голямото предлагане на 
висококачествени работни места, 
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удовлетворението на клиентите и 
управлението на ресурсите), свързани 
със създадените от Европейската 
фондация за управление на 
качеството модели, както и целите в 
областта на социалната 
отговорност на предприятията, 
следва да бъдат включени и надлежно 
взети под внимание при 
извършването на оценка на 
дългосрочните резултати, с които се 
обосновава отложеното изплащане 
на променливите възнаграждения.

Or. en

Изменение 45
Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Политиката на възнаграждения 
следва да е насочена към обвързване на 
личните цели на членовете на персонала 
с дългосрочните интереси на 
съответната кредитна институция или 
инвестиционно дружество. Оценката на 
елементите от възнаграждението, 
обвързани с резултатите от дейността, 
следва да се базира на дългосрочните 
резултати и да отчита оставащите 
рискове, свързани с дейността. 
Оценката на резултатите следва да се 
осъществява за многогодишен период 
от време — примерно от три до пет 
години, за да се гарантира, че процесът 
на оценяване се основава на 
дългосрочните резултати и че 
фактическото плащане на елементите от 
възнаграждението, обвързани с 
резултатите от дейността, е 
разпределено през бизнес цикъла на 
дружеството.

(5) Политиката на възнаграждения 
следва да е насочена към обвързване на 
личните цели на членовете на персонала 
с дългосрочните интереси на 
съответната кредитна институция или 
инвестиционно дружество. Оценката на 
елементите от възнаграждението, 
обвързани с резултатите от дейността, 
следва да се базира на дългосрочните 
резултати и да отчита оставащите 
рискове, свързани с дейността. 
Оценката на резултатите следва да се 
осъществява за многогодишен период 
от време — примерно от три до пет 
години, за да се гарантира, че процесът 
на оценяване се основава на 
дългосрочните резултати и че 
фактическото плащане на елементите от 
възнаграждението, обвързани с 
резултатите от дейността, е 
разпределено през бизнес цикъла на 
дружеството. В оценката на 
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дългосрочните резултати, с които се 
обосновава отложеното изплащане 
на променливи възнаграждения, 
следва също да се вземат под 
внимание целите в областта на 
социалната отговорност на 
предприятията и устойчивото 
развитие.

Or. de

Изменение 46
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Политиката на възнаграждения 
следва да е насочена към обвързване на 
личните цели на членовете на персонала 
с дългосрочните интереси на 
съответната кредитна институция или 
инвестиционно дружество. Оценката на 
елементите от възнаграждението, 
обвързани с резултатите от дейността, 
следва да се базира на дългосрочните 
резултати и да отчита оставащите 
рискове, свързани с дейността.
Оценката на резултатите следва да се 
осъществява за многогодишен период 
от време — примерно от три до пет 
години, за да се гарантира, че процесът 
на оценяване се основава на 
дългосрочните резултати и че 
фактическото плащане на елементите от 
възнаграждението, обвързани с 
резултатите от дейността, е 
разпределено през бизнес цикъла на 
дружеството.

(5) Политиката на възнаграждения 
следва да е насочена към обвързване на 
личните цели на членовете на персонала 
с дългосрочните интереси на 
съответната кредитна институция или 
инвестиционно дружество. Оценката на 
елементите от възнаграждението, 
обвързани с резултатите от дейността, 
следва да се базира на дългосрочните 
резултати и да отчита оставащите 
рискове, свързани с дейността.
Оценката на резултатите следва да се 
осъществява за многогодишен период 
от време — примерно най-малко пет 
години, за да се гарантира, че процесът 
на оценяване се основава на 
дългосрочните резултати и че 
фактическото плащане на елементите от 
възнаграждението, обвързани с 
резултатите от дейността, е 
разпределено през бизнес цикъла на 
дружеството. В оценката на 
дългосрочните резултати, с които се 
обосновава отложеното изплащане 
на променливи възнаграждения, 
следва да бъдат включени целите в 
областта на социалната 
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отговорност на предприятията.  

Or. fr

Изменение 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Изплащането на променливия 
елемент на възнагражденията следва 
да се отложи за период от най-малко 
три години. Този период може да се 
удължава значително в зависимост 
от ранга или отговорността. Освен 
това съществена част от 
променливия елемент на 
възнагражденията следва да бъде 
изплащана под формата на акции или 
свързани с акции инструменти на
кредитната институция или 
инвестиционното дружество, с 
изключение на опциите за закупуване 
на акции, в зависимост от правната 
структура на съответната 
институция. При нерегистрирани на 
борсата кредитни институции или 
инвестиционни дружества това 
заплащане следва, когато е уместно, 
да се извършва чрез други непарични 
инструменти. В този контекст от 
особено значение е принципът на 
пропорционалност, тъй като е 
възможно прилагането на тези 
изисквания да не е винаги подходящо 
за малки кредитни институции или 
инвестиционни дружества.

Or. fr
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Изменение 48
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Изплащането на променливия 
елемент на възнагражденията следва 
да се отложи за подходящ период. 
Този период следва да се удължава 
значително в зависимост от ранга 
или отговорността. Освен това 
съществена част от променливия 
елемент на възнагражденията следва 
да бъде изплащана под формата на 
акции или свързани с акции 
инструменти на кредитната 
институция или инвестиционното 
дружество, в зависимост от 
правната структура на съответната 
институция. При нерегистрирани на 
борсата кредитни институции или 
инвестиционни дружества това 
заплащане следва, когато е уместно, 
да се извършва чрез други непарични 
инструменти. В този контекст от 
особено значение е принципът на 
пропорционалност, тъй като е 
възможно прилагането на тези 
изисквания да не е винаги подходящо 
за малки кредитни институции или 
инвестиционни дружества.

Or. fr
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Изменение 49
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) При определянето на елементите 
и целите, въз основа на които ще се 
извърши оценката на дългосрочните 
резултати, освен общата оценка на 
резултатите и свързаните с тях 
рискове трябва да се включат и 
вземат предвид и резултатите и 
целите в областта на социалната 
отговорност, което до известна 
степен ще направи приемливо 
отложеното изплащане на 
променливите възнаграждения;

Or. el

Обосновка

Много аспекти на икономическите аргументи са от интуитивен характер и са 
насочени към запазването на работните места и повишената активност на 
работниците, увеличаването на производителността, подобряването на 
отношенията с местната общност и пряко или непряко засегнатите основни 
заинтересовани страни. Един бизнес модел, който включва корпоративната социална 
отговорност, може също така да бъде източник на иновации, основан на критериите 
за качество на услугите и надеждност. Въпреки това, една от основните движещи 
сили на корпоративната социална отговорност е управлението и превенцията на 
риска. 

Изменение 50
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Гарантираните променливи 
възнаграждения не са съвместими с 
разумното управление на риска и с 
принципа за заплащане според 
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резултатите и следователно не 
следва да бъдат включвани при 
изготвянето на стратегия за 
възнагражденията. Гарантирани 
променливи възнаграждения могат да 
се предоставят по изключение в 
малък брой случаи, единствено във 
връзка с набирането на нови 
служители, и те трябва да бъдат 
ограничени до първата година на 
дейност;

Or. el

Обосновка

Това изменение е част от мерките за стимулиране на набирането на напълно обучен 
персонал.

Изменение 51
Karima Delli

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Кредитните институции или 
инвестиционни дружества следва да 
изискват от своите служители да се 
ангажират да не използват лични 
стратегии за хеджиране или 
застраховане, за да не се нарушава 
ефектът на изравняване на риска, 
заложен в механизмите им на 
възнаграждение. Неспазването на 
този ангажимент следва да се 
санкционира по съответен, 
съразмерен и разубеждаващ начин.

Or. fr
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Изменение 52
Karima Delli

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се гарантира адекватна 
пазарна прозрачност по отношение на 
техните структури на възнаграждение и 
на свързания с това риска, кредитните 
институции и инвестиционните 
дружества следва да оповестяват 
информация относно своите политики и 
практики за определяне на 
възнагражденията за тези категории 
персонал, чиито професионални 
дейности имат съществено въздействие 
върху техния кредитен профил. Това 
задължение обаче не следва да засяга 
Директива 95/46/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 година за защита на физическите 
лица при обработването на лични данни 
и за свободното движение на тези 
данни.

(12) С цел да се гарантира адекватна 
пазарна прозрачност по отношение на 
техните структури на възнаграждение и 
на свързания с това риск, кредитните 
институции и инвестиционните 
дружества следва да оповестяват
подробна информация относно своите 
политики и практики за определяне на 
възнагражденията и от съображения за
поверителност – общата сума на 
възнагражденията на служителите и 
висшето ръководство, чиито 
професионални дейности имат 
съществено въздействие върху техния
рисков профил. Всички 
заинтересовани лица (акционерите, 
служителите и широката 
общественост) следва да имат 
достъп до тази информация. Това 
задължение обаче не следва да засяга 
Директива 95/46/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 година за защита на физическите 
лица при обработването на лични данни 
и за свободното движение на тези 
данни. Следва да се зачита ролята на 
европейските комитети за персонала 
по отношение на правото на 
информиране и консултиране на 
служителите. Неспазването на този 
ангажимент следва да се санкционира 
по съответен, съразмерен и 
разубеждаващ начин.

Or. fr
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Изменение 53
Thomas Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) политиката за възнагражденията 
съответства и насърчава надеждното и 
ефективно управление на риска и не 
поощрява поемането на риск, който 
надвишава нивото на допустимия риск 
за кредитната институция;

a) политиката за възнагражденията 
съответства и насърчава надеждното и 
ефективно управление на риска, не 
поощрява поемането на риск, който 
надвишава нивото на допустимия риск 
за кредитната институция, и включва 
мерки за избягване на 
информационния дисбаланс и 
конфликтите на интереси;

Or. de

Изменение 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) политиката за възнагражденията 
трябва да наблегне върху изискването 
за пропорционалност на 
възнагражденията в предприятията, 
като обвърже промените във 
възнагражденията и пенсиите на 
висшето ръководство в тяхната 
цялост с тези на служителите;

Or. fr
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Изменение 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато възнаграждението е обвързано 
с резултатите от дейността, неговият 
общ размер се основава на комбинация
от оценката за резултатите на отделното 
лице и на съответната стопанска 
единица, както и на цялостните 
резултати на кредитната институция;

д) когато възнаграждението е обвързано 
с резултатите от дейността, неговият 
общ размер се основава на комбинация 
от оценката за резултатите на отделното 
лице и на съответната стопанска 
единица, както и на цялостните 
резултати на кредитната институция, а 
при оценката на резултатите се 
вземат предвид финансови и 
нефинансови критерии, включително 
критерии, свързани с модела на 
Европейската фондация за управление 
на качеството и със социалната 
отговорност на предприятията;

Or. en

Изменение 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) оценката на резултатите се 
осъществява за многогодишен период 
с продължителност от най-малко 
три години, за да се гарантира, че 
процесът на оценяване се основава на 
дългосрочните резултати и че 
фактическото плащане на 
елементите от възнаграждението, 
обвързани с резултатите от 
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дейността, е разпределено върху 
период, който е съобразен с базовия 
бизнес цикъл на дружеството и 
неговите бизнес рискове;

Or. fr

Изменение 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) забранено е съставянето на 
променливите елементи на 
възнаграждението от опции върху 
акции или подобни инструменти; 

Or. en

Обосновка

Натрупаният в последно време опит показа, че използването на опции върху акции или 
други подобни инструменти като променлив елемент на възнаграждението 
стимулира краткосрочната ориентация, манипулативните практики за увеличаване 
на „стойността на акциите” на кредитните институции, както и прекомерното 
поемане на рискове - поведение, което настоящото предложение цели да 
предотврати.

Изменение 58
Karima Delli

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква д а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) гарантираните променливи 
възнаграждения не се разрешават в 
никакъв случай;

Or. fr

Обосновка

Възнагражденията от вида „golden hello” са твърде силен стимул за текучество на 
служители във финансовия сектор, като засилват техния интерес да предприемат 
прекомерни рискове в краткосрочен план.

Изменение 59
Karima Delli

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подходящ баланс между фиксираните 
и променливите елементи на общото 
възнаграждение; фиксираният елемент 
представлява достатъчно висок дял от 
общото възнаграждение, така че да 
позволява прилагането на напълно 
гъвкава политика за бонусите, 
включително възможността да не се 
изплащат бонуси;

е) подходящ баланс между фиксираните 
и променливите елементи на общото 
възнаграждение; фиксираният елемент 
представлява най-малко 80% от общото 
възнаграждение, така че да позволява 
прилагането на напълно гъвкава 
политика за променливите елементи 
на възнаграждението, включително 
възможността да не се изплащат
променливи елементи на 
възнаграждението;

Or. fr
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Изменение 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подходящ баланс между фиксираните 
и променливите елементи на общото 
възнаграждение; фиксираният елемент 
представлява достатъчно висок дял от 
общото възнаграждение, така че да 
позволява прилагането на напълно 
гъвкава политика за бонусите, 
включително възможността да не се 
изплащат бонуси;

е) подходящ баланс между фиксираните 
и променливите елементи на общото 
възнаграждение; фиксираният елемент 
представлява достатъчно висок дял от 
общото възнаграждение, така че да 
позволява прилагането на
рестриктивна политика по 
отношение на променливите 
елементи на възнаграждението, 
включително възможността да не се 
изплащат променливи елементи на 
възнаграждението;

Or. en

Изменение 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) най-малко 50% от всеки променлив 
елемент на възнаграждението 
подлежи на критериите, свързани с 
модела на Европейската фондация за 
управление на качеството, и на 
критериите и целите на 
корпоративната социална 
отговорност или корпоративната 
социална ефективност; 
променливите елементи на 
възнаграждението са предмет на 



AM\803734BG.doc 21/26 PE438.471v01-00

BG

подходяща политика на задържане, 
целяща постигане на съответствие 
между стимулите и дългосрочните 
интереси на кредитната институция 
и насърчаване на устойчивото 
развитие;

Or. en

Изменение 62
Karima Delli

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) изплащането на значителен по
размер бонус се отлага за подходящ
период и е свързано с бъдещите 
резултати от дейността на 
дружеството.

и) изплащането на пълния размер на 
променливия елемент на 
възнаграждението се отлага за период
от време, който е не по-малък от пет 
години; правото за получаване на 
възнаграждение, чието изплащане се 
извършва съгласно механизма на 
отлагане, настъпва единствено на 
пропорционален принцип;

Or. fr

Изменение 63
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) променливото възнаграждение се 
изплаща или може правомерно да бъде 
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изплатено, единствено ако е 
устойчиво с оглед на финансовото 
положение на кредитната 
институция като цяло и оправдано с 
оглед на резултатите на 
стопанската единица и на въпросния 
служител; при равни други условия, 
общият размер на променливото 
възнаграждение се намалява 
значително или, по целесъобразност, 
се отменя, при слаби или 
отрицателни финансови резултати 
на кредитната институция.

Or. fr

Изменение 64
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) вече съществуващи договорно 
определени възнаграждения, свързани 
с приключването на дейността, 
следва да се преразгледат и да се 
запазят само ако се налага 
недвусмислено изводът, че 
съответстват на насоката към 
създаване на дългосрочна стойност и 
поемане на разумен риск.  Всяко 
подобно възнаграждение следва да 
бъде свързано с резултатите, 
реализирани през годината, и е 
определено по такъв начин, че да не се 
поощрява неуспехът. 

Or. el

Обосновка

Уместно е да се предвиди също и случаят с обезщетенията при прекратяване на 
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дейността.

Изменение 65
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) от служителите се изисква да се 
ангажират да не използват лични 
стратегии за хеджиране или 
застраховане, свързано с 
възнагражденията или 
отговорността, с цел да намалят 
ефекта на разпределянето на риска, 
заложено в механизмите им на 
възнаграждение. Неспазването на 
този ангажимент се санкционира по 
съответен, съразмерен и 
разубеждаващ начин.

Or. fr

Изменение 66
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение 1 – точка 1
Директива 2006/48/ЕО
Приложение V – раздел 11 – точка 22 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22а. Кредитните институции, 
които са значими от гледна точка на 
техния размер и вътрешна 
организация, както и от гледна точка 
на естеството, обхвата и 
сложността на тяхната дейност, 
създават комитет за определяне на 
възнагражденията. Комитетът за 
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определяне на възнагражденията се
съставя така, че да може да се 
произнася компетентно и независимо 
относно политиките и практиките 
за възнагражденията, както и 
относно създадените стимули за 
управление на риска, капитала и 
ликвидността.
Комитетът по възнагражденията, 
при съгласуване с  органите, 
представляващи персонала (комитет 
на персонала), отговаря за 
подготовката на решения относно 
възнагражденията, включително 
такива, които оказват влияние върху 
риска и управлението на риска на 
съответната кредитна институция 
и които трябва да бъдат взети от 
управителния орган в качеството му 
на орган, упражняващ надзорни 
функции. Комитетът за определяне 
на възнагражденията се 
председателства от член на 
управителния орган, който няма 
изпълнителни функции в 
съответната кредитна институция.

Or. fr

Изменение 67
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение І – точка 4 – буква в)
Директива 2006/48/ЕО
Приложение ХІІ – част 2 – точка 15 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация относно процеса на 
вземане на решение, използван при 
избор на политиката за 
възнагражденията, включително, ако е 
целесъобразно, информация за състава и 
мандата на комитета за определяне на 
възнагражденията, името на външният

a) информация относно процеса на 
вземане на решение, използван при 
избор на политиката за 
възнагражденията, включително, ако е 
целесъобразно, информация за състава и 
мандата на комитета за определяне на 
възнагражденията, външният 
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консултант, чиито услуги са използвани 
за избор на политика за 
възнагражденията, и ролята на 
съответните заинтересовани страни;

консултант, чиито услуги са използвани 
за определяне на политика за 
възнагражденията, и ролята на 
съответните заинтересовани страни, по-
конкретно становището на органите, 
представляващи персонала (комитет 
на персонала);

Or. fr

Изменение 68
Karima Delli

Предложение за директива - акт за изменение
Приложение І – точка 4 – буква в)
Директива 2006/48/ЕО
Приложение ХІІ – част 2 – точка 15 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвкупна количествена 
информация относно 
възнагражденията, разбита за 
висшето ръководство и за членовете 
на персонала, чиито дейности имат 
съществено въздействие върху 
рисковия профил на кредитната 
институция, като се посочва 
следното:
i) размерът на възнагражденията за 
финансовата година, разделени на 
фиксирани и променливи 
възнаграждения, и брой на 
бенефициерите;
ii) размерът и формата на 
променливите възнаграждения, 
разделени, наред с другото, на пари в
брой, акции и свързани с акции 
инструменти;
iii) размерът на неизплатените 
отложени възнаграждения, разделени 
на законно придобити и условни 
части;
iv) размерът на отложените 
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възнаграждения, отпуснати през 
финансовата година, изплатени и 
намалени посредством корекции въз 
основа на постигнатите резултати;
v) размерът на плащанията при 
прекратяване на трудови договори, 
направени през финансовата година, и 
броят на бенефициерите на такива 
плащания;
vi) сумите на плащанията при 
прекратяване на трудови договори, 
отпуснати през финансовата година, 
брой на бенефициерите и най-
голямата от тези суми, отпусната 
на отделно лице.

Or. fr


