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Pozměňovací návrh 40
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nadměrné a neobezřetné riskování
v bankovním odvětví vedlo k selhání 
jednotlivých finančních institucí a 
k systémovým problémům v členských 
státech i po celém světě. Jakkoli jsou 
příčiny takového riskování četné a složité, 
orgány dohledu a regulační orgány včetně 
skupiny G20 a Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu se shodují na tom, že
k němu přispěly i nevhodné struktury 
odměňování v některých finančních 
institucích. Politiky odměňování, které 
podněcují k riskování překračujícímu 
obecnou úroveň rizika tolerovaného danou 
institucí, mohou narušit řádné a účinné 
řízení rizik a zhoršit nadměrně rizikové 
chování.

(1) Nadměrné a neobezřetné riskování
v bankovním odvětví vedlo k selhání 
jednotlivých finančních institucí a 
k systémovým problémům v členských 
státech i po celém světě. Jakkoli jsou 
příčiny takového riskování četné a složité, 
orgány dohledu a regulační orgány včetně 
skupiny G20 a Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu se shodují na tom, že
k němu přispěly i nevhodné struktury 
odměňování v některých finančních 
institucích. Politiky odměňování, které 
podněcují k riskování překračujícímu 
obecnou úroveň rizika tolerovaného danou 
institucí, mohou narušit řádné a účinné 
řízení rizik a zhoršit nadměrně rizikové 
chování. V této souvislosti by měly být
vzaty v úvahu především mezinárodně 
dohodnuté a potvrzené zásady 
vypracované Radou pro finanční stabilitu 
(FSB).

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
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nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné upřesnit hlavní zásady řádného 
odměňování, aby bylo zajištěno, že 
struktura odměňování nebude jednotlivce 
povzbuzovat k nadměrnému riskování
a bude v souladu s ochotou dané instituce 
podstupovat rizika, s jejími hodnotami
a dlouhodobými zájmy. Aby bylo 
zajištěno, že návrh politik odměňování 
bude začleněn do řízení rizik dané finanční 
instituce, měl by řídicí orgán (orgán
s dohlížecí funkcí) každé úvěrové instituce 
či investičního podniku stanovit obecné 
zásady, které budou uplatňovány, a politiky 
by měly být podrobovány nezávislé interní 
kontrole alespoň jednou ročně.

nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Navíc 
panují všeobecné obavy, že odměňování 
vedoucích pracovníků ve finančním 
sektoru je nepřiměřené a často až 300 
násobně vyšší než plat průměrného
zaměstnance. Dříve se postupovalo tak, že 
odměna vedoucích pracovníků nebyla 
vyšší než dvacetinásobek nejnižšího platu 
zaměstnanců ve stejném sektoru. Stávající 
trend je ve značném rozporu s tradicemi 
evropského sociálního modelu a jeho cíli 
dosáhnout rovnoměrnější rozdělování 
příjmů. Aby se podpořila dlouhodobá 
udržitelnost a sociální soudržnost, je ve 
finančním odvětví zapotřebí nový model 
řízení podniků. Proto je vhodné upřesnit 
jasné zásady řádného odměňování, aby 
bylo zajištěno, že struktura odměňování 
nebude jednotlivce povzbuzovat
k nadměrnému riskování a bude v souladu
s ochotou dané instituce podstupovat 
rizika, s jejími hodnotami a dlouhodobými 
zájmy. Aby bylo zajištěno, že návrh politik 
odměňování bude začleněn do řízení rizik 
dané finanční instituce, měl by řídicí orgán 
(orgán s dohlížecí funkcí) každé úvěrové 
instituce či investičního podniku stanovit 
obecné zásady, které budou uplatňovány,
a politiky by měly být podrobovány 
nezávislé interní kontrole alespoň jednou 
ročně. Velké úvěrové instituce a investiční 
podniky by měly zřídit nezávislé výbory 
pro odměňování jako nedílnou součást své 
struktury a organizace řízení. Tyto výbory 
pro odměňování by měly spolupracovat
s útvary odpovědnými za řízení rizik
a dodržování předpisů s cílem sledovat 
pobídky vytvořené pro řízení rizik, 
kapitálu a likvidity.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné upřesnit hlavní zásady řádného 
odměňování, aby bylo zajištěno, že 
struktura odměňování nebude jednotlivce 
povzbuzovat k nadměrnému riskování
a bude v souladu s ochotou dané instituce 
podstupovat rizika, s jejími hodnotami
a dlouhodobými zájmy. Aby bylo 
zajištěno, že návrh politik odměňování 
bude začleněn do řízení rizik dané finanční 
instituce, měl by řídicí orgán (orgán
s dohlížecí funkcí) každé úvěrové instituce 
či investičního podniku stanovit obecné 
zásady, které budou uplatňovány, a politiky 
by měly být podrobovány nezávislé interní 
kontrole alespoň jednou ročně.

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné definovat jednoznačné
a transparentní zásady řádného 
odměňování, zahrnující zaměstnance
a jejich zástupce v podniku, aby bylo 
zajištěno, že struktura odměňování nebude 
jednotlivce povzbuzovat k nadměrnému 
riskování a bude v souladu s ochotou dané 
instituce podstupovat rizika, s jejími 
hodnotami a dlouhodobými zájmy. Aby 
bylo zajištěno, že návrh politik 
odměňování bude začleněn do řízení rizik 
dané finanční instituce, měl by řídicí orgán
(orgán s dohlížecí funkcí) každé úvěrové 
instituce či investičního podniku stanovit 
obecné zásady, které budou uplatňovány,
a politiky by měly být podrobovány 
nezávislé interní kontrole alespoň jednou 
ročně. Velké úvěrové instituce a investiční 
podniky by měly zřídit nezávislé výbory 
pro odměňování jakožto nedílnou součást 
své řídicí struktury a organizace. Výbory 
pro odměňování by měly spolupracovat
s útvary zabývajícími se řízením rizik
a zajišťováním shody s předpisy s cílem 
dohlížet na pobídky vytvořené pro řízení 
rizik, kapitálu a likvidity.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné upřesnit hlavní zásady řádného 
odměňování, aby bylo zajištěno, že 
struktura odměňování nebude jednotlivce 
povzbuzovat k nadměrnému riskování
a bude v souladu s ochotou dané instituce 
podstupovat rizika, s jejími hodnotami
a dlouhodobými zájmy. Aby bylo 
zajištěno, že návrh politik odměňování 
bude začleněn do řízení rizik dané finanční 
instituce, měl by řídicí orgán (orgán
s dohlížecí funkcí) každé úvěrové instituce 
či investičního podniku stanovit obecné 
zásady, které budou uplatňovány, a politiky 
by měly být podrobovány nezávislé interní 
kontrole alespoň jednou ročně.

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné definovat jednoznačné hlavní 
zásady řádného odměňování, aby bylo 
zajištěno, že struktura odměňování nebude 
jednotlivce povzbuzovat k nadměrnému 
riskování a bude v souladu s ochotou dané 
instituce a všech jejích zaměstnanců
podstupovat rizika, s jejich hodnotami
a dlouhodobými zájmy. Aby bylo 
zajištěno, že návrh politik odměňování 
bude začleněn do řízení rizik dané finanční 
instituce, měl by řídicí orgán (orgán
s dohlížecí funkcí) každé úvěrové instituce 
či investičního podniku stanovit obecné 
zásady, které budou uplatňovány, a politiky 
by měly být podrobovány nezávislé interní 
kontrole alespoň jednou ročně. Velké 
úvěrové instituce a investiční podniky by 
měly zřídit nezávislé výbory pro 
odměňování jakožto nedílnou součást své 
řídicí struktury a organizace. Výbory pro 
odměňování by měly spolupracovat
s útvary zabývajícími se řízením rizik
a zajišťováním shody s předpisy a se 
subjekty zastupujícími zaměstnance 
(radami zaměstnanců) s cílem dohlížet na 
pobídky vytvořené pro řízení rizik, 
kapitálu a likvidity.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem politiky odměňování by mělo být 
sladění osobních cílů zaměstnanců
s dlouhodobými zájmy dotčené úvěrové 
instituce či dotčeného investičního 
podniku. Stanovení výkonnostních složek 
odměny by mělo vycházet
z dlouhodobějších výsledků a zohledňovat 
budoucí rizika spojená s těmito výsledky. 
Posuzování výsledků by mělo být 
prováděno na víceletém základě, například
v horizontu tří až pěti let, aby se zajistilo, 
že proces posouzení bude založen na 
dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 
vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rovnoměrně rozloženy na celý 
hospodářský cyklus podniku. 

(5) Cílem politiky odměňování by mělo být 
sladění osobních cílů zaměstnanců
s dlouhodobými zájmy dotčené úvěrové 
instituce či dotčeného investičního 
podniku. Stanovení výkonnostních složek 
odměny by mělo vycházet
z dlouhodobějších výsledků a zohledňovat 
budoucí rizika spojená s těmito výsledky. 
Posuzování výsledků by mělo být 
prováděno na víceletém základě, například
v horizontu tří až pěti let, aby se zajistilo, 
že proces posouzení bude založen na 
dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 
vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rovnoměrně rozloženy na celý 
hospodářský cyklus podniku. Kritéria
a cíle „excelence v udržitelnosti“ (které se 
týkají mj. vysoké kvality zaměstnání, 
posílení velmi kvalitní zaměstnanosti, 
uspokojování potřeb zákazníka a řízení 
zdrojů), jež se týkají modelu vytvořeného 
Evropskou nadací pro řízení kvality 
(EFQM), a cíle související se sociální 
odpovědností podniků by měly být 
zahrnuty do hodnocení dlouhodobějších 
výsledků opodstatňujících vyplácení 
odložených proměnlivých složek odměny
a měly by mít náležitou váhu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem politiky odměňování by mělo být 
sladění osobních cílů zaměstnanců
s dlouhodobými zájmy dotčené úvěrové 
instituce či dotčeného investičního 
podniku. Stanovení výkonnostních složek 
odměny by mělo vycházet
z dlouhodobějších výsledků a zohledňovat 
budoucí rizika spojená s těmito výsledky. 
Posuzování výsledků by mělo být 
prováděno na víceletém základě, například
v horizontu tří až pěti let, aby se zajistilo, 
že proces posouzení bude založen na 
dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 
vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rovnoměrně rozloženy na celý 
hospodářský cyklus podniku.

(5) Cílem politiky odměňování by mělo být 
sladění osobních cílů zaměstnanců
s dlouhodobými zájmy dotčené úvěrové 
instituce či dotčeného investičního 
podniku. Stanovení výkonnostních složek 
odměny by mělo vycházet
z dlouhodobějších výsledků a zohledňovat 
budoucí rizika spojená s těmito výsledky. 
Posuzování výsledků by mělo být 
prováděno na víceletém základě, například
v horizontu tří až pěti let, aby se zajistilo, 
že proces posouzení bude založen na 
dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 
vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rovnoměrně rozloženy na celý 
hospodářský cyklus podniku. 
Při hodnocení dlouhodobějších výsledků 
opodstatňujících vyplácení odložených 
proměnlivých složek odměny by měly být 
zohledněny také cíle související se sociální 
odpovědností podniků a udržitelným 
rozvojem.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem politiky odměňování by mělo být 
sladění osobních cílů zaměstnanců
s dlouhodobými zájmy dotčené úvěrové 
instituce či dotčeného investičního 
podniku. Stanovení výkonnostních složek 

(5) Cílem politiky odměňování by mělo být 
sladění osobních cílů zaměstnanců
s dlouhodobými zájmy dotčené úvěrové 
instituce či dotčeného investičního 
podniku. Stanovení výkonnostních složek 
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odměny by mělo vycházet
z dlouhodobějších výsledků a zohledňovat 
budoucí rizika spojená s těmito výsledky.
Posuzování výsledků by mělo být 
prováděno na víceletém základě, například
v horizontu tří až pěti let, aby se zajistilo, 
že proces posouzení bude založen na 
dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 
vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rovnoměrně rozloženy na celý 
hospodářský cyklus podniku.

odměny by mělo vycházet
z dlouhodobějších výsledků a zohledňovat 
budoucí rizika spojená s těmito výsledky.
Posuzování výsledků by mělo být 
prováděno na víceletém základě, například
v horizontu nejméně pěti let, aby se 
zajistilo, že proces posouzení bude založen 
na dlouhodobějších výsledcích a že 
skutečně vyplacené výkonnostní složky 
odměny budou rovnoměrně rozloženy na 
celý hospodářský cyklus podniku.
Do hodnocení dlouhodobých výsledků 
opodstatňujících vyplácení odložených 
proměnlivých složek odměn je třeba 
zahrnovat cíle související se sociální 
odpovědností podniků. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Výplata podstatné části proměnlivé 
složky odměny by měla být nejméně o tři 
roky odložena. Délka této doby by se 
mohla výrazně zvyšovat v závislosti na 
služebním postavení nebo míře 
odpovědnosti. Podstatnou část proměnlivé 
složky odměny by navíc měly tvořit akcie 
či s akciemi spojené nástroje uvěrové 
instituce nebo investičního podniku
s výjimkou akciových opcí, a to v závislosti 
na právní struktuře dotyčné instituce.
V případě úvěrových institucí či 
investičních podniků nekótovaných na 
burze by výplata této části odměny měla 
být případně prováděna za pomoci jiných 
nepeněžních nástrojů. V této souvislosti 
má velký význam zásada proporcionality, 
jelikož nemusí být vždy vhodné uplatňovat 
tyto požadavky v případě malých 
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úvěrových institucí a investičních 
podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Výplata podstatné části proměnlivé 
složky odměny by měla být o přiměřenou 
dobu odložena. Délka této doby by se měla 
výrazně zvyšovat v závislosti na služebním 
postavení nebo míře odpovědnosti. 
Podstatnou část proměnlivé složky 
odměny by navíc měly tvořit akcie či
s akciemi spojené nástroje uvěrové
instituce nebo investičního podniku, a to
v závislosti na právní struktuře dotyčné 
instituce. V případě úvěrových institucí či 
investičních podniků nekótovaných na 
burze by výplata této části odměny měla 
být případně prováděna za pomoci jiných 
nepeněžních nástrojů. V této souvislosti 
má velký význam zásada proporcionality, 
jelikož nemusí být vždy vhodné uplatňovat 
tyto požadavky v případě malých 
úvěrových institucí a investičních 
podniků.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 49
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci vytvoření prvků a cílů, na jejichž 
základě se bude provádět hodnocení 
dlouhodobých výsledků, je zapotřebí 
kromě hodnocení výsledků a rizik 
spojených s těmito výsledky zahrnout
a zohlednit i výsledky a cíle související se 
sociální odpovědností, což učiní do určité 
míry přijatelnějším odložení vyplácení
proměnlivých složek odměn.

Or. el

Odůvodnění

Mnohé aspekty ekonomických argumentů jsou intuitivní a opírají se o zachování pracovních 
míst a zvýšení aktivity pracovníků, zvýšení produktivity, zlepšení vztahů s místními 
komunitami a hlavními stranami, které jsou přímo nebo nepřímo dotčeny. Obchodní model 
zahrnující sociální odpovědnost podniků se může rovněž stát zdrojem inovace, která povede
k lepší kvalitě služeb a spolehlivosti. Jednou z nejdůležitějších hnacích sil sociální 
odpovědnosti podniků je však řízení rizik a jejich prevence.

Pozměňovací návrh 50
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaručené proměnlivé složky odměny 
nejsou v souladu s řádným řízením rizik 
ani se zásadou odměňování za výsledky,
a nesmějí být tedy do přípravy strategie 
odměňování zahrnuty. Výjimečně lze 
přiznat malou část zaručených 
proměnlivých složek odměny, a to pouze
v případě získávání nových zaměstnanců
a pouze na první rok jejich činnosti.
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Or. el

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh patří k pobídkám v rámci získávání zaměstnanců, kteří mají 
komplexní odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh 51
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

(5ter) Úvěrové instituce nebo investiční 
podniky by měly od svých zaměstnanců 
vyžadovat, aby se zavázali nepoužívat 
osobní zajišťovací strategie či pojištění, 
jimiž by mohli ohrozit výsledky 
usměrňování rizik zakotveného
v systémech jejich odměňování. Za 
nedodržení tohoto závazku by měly být 
uloženy adekvátní, přiměřené a odrazující 
sankce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby pro trh zajistily přiměřenou 
transparentnost svých struktur odměňování
a souvisejícího rizika, měly by úvěrové 
instituce a investiční podniky zveřejňovat 
údaje o svých politikách a postupech
odměňování pro ty pracovníky, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
rizikový profil dané instituce. Touto 
povinností by však neměla být dotčena 

(12) Aby pro trh zajistily přiměřenou 
transparentnost svých struktur odměňování
a souvisejícího rizika, měly by úvěrové 
instituce a investiční podniky zveřejňovat
podrobné údaje o svých politikách, 
postupech odměňování a – s ohledem na 
důvěrnost – o souhrnných částkách pro ty 
pracovníky a vedoucí pracovníky, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.

rizikový profil dané instituce. Tyto 
informace by měly být zpřístupněny všem 
zúčastněným stranám (akcionářům, 
zaměstnancům a široké veřejnosti). Touto 
povinností by však neměla být dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Pokud jde o evropské 
rady zaměstnanců, je třeba dodržovat 
právo zaměstnanců na informace
a konzultace. Za nedodržení tohoto 
závazku by měly být uloženy adekvátní, 
přiměřené a odrazující sankce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I –bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) politika odměňování je v souladu
s řádným a účinným řízením rizik a takové 
řízení rizik prosazuje a nepovzbuzuje
k riskování překračujícímu úroveň rizika 
tolerovaného úvěrovou institucí;

a) politika odměňování je v souladu
s řádným a účinným řízením rizik a takové 
řízení rizik prosazuje, nepovzbuzuje
k riskování překračujícímu úroveň rizika 
tolerovaného úvěrovou institucí a zahrnuje 
opatření na předcházení nepoměru 
informací a střetu zájmů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. b a (nové)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

ba) politika odměňování musí zohledňovat 
zásadu proporcionálního odměňování
v podnicích, přičemž odměňování a výše 
důchodů vedoucích pracovníků by se měly 
plně odvíjet od odměňování a výše 
důchodů přiznávaných zaměstnancům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je-li odměna vázána na výsledky, měla 
by být celková částka odměny založena na 
kombinaci posouzení výsledků daného 
jednotlivce a provozní jednotky
a posouzení celkových výsledků úvěrové 
instituce;

e) je-li odměna vázána na výsledky, měla 
by být celková částka odměny založena na 
kombinaci posouzení výsledků daného 
jednotlivce a dotyčného obchodního útvaru
a posouzení celkových výsledků úvěrové 
instituce, přičemž při posuzování výsledků 
se přihlíží ke kritériím finančního
i nefinančního charakteru, včetně kritéria 
týkajícího se modelu EFQM a sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e a (nové)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

ea) výsledky se posuzují na pozadí 
víceletého, nejméně tříletého rámce, 
neboť je třeba zaručit, že se proces 
posuzování zakládá na dlouhodobějších 
výsledcích a že skutečně vyplacené 
výkonnostní složky odměny jsou 
rovnoměrně rozloženy do období, v němž 
se odráží hospodářský cyklus podniku
a obchodní rizika s ním spojená;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) přičemž vytváření proměnlivých složek 
odměny z akciových opcí nebo podobných 
nástrojů je zakázáno; 

Or. en

Odůvodnění

Nedávné zkušenosti ukázaly, že používání akciových opcí nebo podobných nástrojů jako 
proměnlivé složky odměny vybízí k krátkodobé orientaci, manipulativním praktikám s cílem 
zhodnocovat„ akcie“ úvěrových institucí a k nepřiměřenému riskování, tedy chování, od 
něhož se stávající návrh snaží odradit.
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Pozměňovací návrh 58
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e a (nové)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

ea) v žádném případě nejsou povoleny 
smluvně zaručené proměnlivé složky 
odměny;

Or. fr

Odůvodnění

Bonusy nabízené např. při příchodu do podniku z konkurenční instituce neúměrně motivují ke 
zvyšování obratu účastníků finančních operací a zvyšují jejich zájem na podstupování 
neúměrných krátkodobých rizik.

Pozměňovací návrh 59
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. f

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala provádění plně 
flexibilního systému prémií včetně 
možnosti nevyplácet žádné prémie;

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří nejméně 80 % celkové 
odměny, aby umožňovala provádění plně 
flexibilního systému proměnlivých složek 
odměny, včetně možnosti nevyplácet žádné
proměnlivé složky odměny;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala provádění plně 
flexibilního systému prémií včetně 
možnosti nevyplácet žádné prémie;

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala provádění 
omezujícího systému proměnlivých složek 
odměny včetně možnosti nevyplácet žádné
proměnlivé složky odměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) nejméně 50 % kterékoli proměnlivé 
složky odměny podléhá kritériím 
souvisejícím s modelem EFQM a se 
sociální odpovědností podniků nebo 
kritériím a cílům souvisejícím se sociální 
odpovědností podniků; proměnlivé složky 
odměny podléhají vhodné „zadržovací“ 
politice, jejímž účelem je přizpůsobit 
pobídky dlouhodobějším zájmům úvěrové 
instituce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

i) výplata velké části výrazné prémie se 
odkládá na přiměřenou dobu a je vázána 
na budoucí výsledky podniku.“

i) výplata celé proměnlivé složky odměny
se odkládá na dobu, která není kratší než 5 
let; odměna, která má být vyplacena
v souladu s podmínkami odkladu 
splatnosti, se nepřevádí rychleji, než by 
tomu bylo na poměrném základě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i a (nové)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

ia) proměnlivá složka odměny se vyplácí 
či převádí pouze v případě, že tomu 
odpovídá finanční situace úvěrové 
instituce jako celku a že to odůvodňují 
výsledky dotyčného obchodního útvaru
a dotyčného jednotlivce; jsou-li všechny 
okolnosti stejné, v případě slabých či 
záporných finančních výsledků úvěrové 
instituce dojde k výraznému snížení, 
případně zrušení celkové proměnlivé 
složky odměny;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 64
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) odměňování na základě již existujících 
smluv, které je spojeno s ukončením 
činnosti, je přezkoumáno a není 
zachováno, pokud se nedospěje
k jednoznačnému závěru, že přispívá
k dlouhodobé tvorbě hodnot
a přiměřenému riskování. Každá taková 
odměna musí odrážet výsledky dosažené
v daném roce a musí být stanovena tak, 
aby nebyla odměnou za selhání.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba počítat rovněž s případy odměňování za napáchanou škodu při ukončení činnosti.

Pozměňovací návrh 65
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 1 – bod 22 – písm. i b (nové)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

ib) zaměstnanci se musí zavázat, že 
nebudou používat osobní zajišťovací 
strategie či pojištění spojené s odměnou či 
odpovědností, jimiž by mohli ohrozit 
výsledky usměrňování rizik zakotveného
v systémech jejich odměňování; za 
nedodržení tohoto závazku jsou uloženy 
adekvátní, přiměřené a odrazující sankce.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha 1 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 a (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

22a. Úvěrové instituce, které jsou 
významné z hlediska své velikosti a vnitřní 
organizace a povahy, rozsahu a složitosti 
svých činností, zřídí výbor pro 
odměňování. Výbor pro odměňování 
dostane takovou podobu, aby mohl 
kompetentně a nezávisle posuzovat 
politiky a postupy odměňování a pobídky 
vytvořené za účelem řízení rizika, kapitálu
a likvidity.
Výbor pro odměňování odpovídá za 
přípravu rozhodnutí týkajících se 
odměňování a konzultuje při tom se 
subjekty zastupujícími zaměstnance 
(s radami zaměstnanců), a to zejména 
taková rozhodnutí, jež mají dopady na 
riziko, jemuž je vystavena dotyčná 
úvěrová instituce, a na její řízení rizika,
a rozhodnutí, jež má přijmout řídicí orgán
v rámci jeho dohlížecí funkce. Předsedou 
výboru pro odměňování je člen řídicího 
orgánu, jenž v dotyčné úvěrové instituci 
nezastává žádné výkonné funkce.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 67
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. a

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o rozhodovacím procesu 
použitém pro stanovení politiky 
odměňování, včetně případných informací
o složení a funkci výboru pro odměňování,
jména externího poradce, jehož služby 
byly využity při stanovení politiky 
odměňování, a úlohy příslušných 
zainteresovaných subjektů;

a) informace o rozhodovacím procesu 
použitém pro stanovení politiky 
odměňování, včetně případných informací
o složení a funkci výboru pro odměňování,
o externím poradci, jehož služby byly 
využity při stanovení politiky odměňování,
a o úloze příslušných zainteresovaných 
subjektů, zejména stanovisko subjektů 
zastupujících zaměstnance (rad 
zaměstnanců);

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Karima Delli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. e a (nové)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

ea) souhrnné kvantitativní informace
o odměnách, rozčleněné na vrcholové 
vedení a pracovníky, jejichž činnost má 
podstatný dopad na rizikový profil úvěrové 
instituce, s uvedením:
i) výše odměny za finanční rok
s rozdělením na stálé a proměnlivé složky 
odměny a počtu příjemců;
ii) výše a formy proměnlivé složky odměny
s rozdělením mj. na hotovost, akcie
a nástroje spojené s akciemi;
iii) výše dlužné odměny s odloženou 
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splatností, rozdělené na převedenou
a nepřevedenou část;
iv) výše odměny s odloženou splatností 
přiznané v průběhu finančního roku, 
vyplacené a snížené v důsledku úprav na 
základě výsledků;
v) výše odstupného, jež bylo vyplaceno 
během finančního roku, a počtu příjemců 
těchto plateb; a
vi) výše odstupného přiznaného v daném 
finančním roce, počtu příjemců a nejvyšší 
částky přiznané jedné osobě.

Or. fr


