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Ændringsforslag 40
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Overdreven og uforsigtig risikotagning 
i banksektoren har resulteret i flere 
finansieringsinstitutters fallit og systemiske 
problemer i medlemsstaterne og globalt. 
Der er mange og komplekse årsager til 
denne risikotagning, men blandt 
tilsynsmyndigheder og 
reguleringsmyndigheder, herunder også 
G20 og Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg, er der bred enighed om, 
at nogle finansieringsinstitutters 
uhensigtsmæssige aflønningsstrukturer har 
været en medvirkende årsag. 
Aflønningssystemer, som ansporer til at 
tage risici, der overstiger det generelle 
risikoniveau, som tolereres af et institut, 
kan underminere en fornuftig og effektiv 
risikostyring og forstærke overdreven 
risikoadfærd.

(1) Overdreven og uforsigtig risikotagning 
i banksektoren har resulteret i flere 
finansieringsinstitutters fallit og systemiske 
problemer i medlemsstaterne og globalt. 
Der er mange og komplekse årsager til 
denne risikotagning, men blandt 
tilsynsmyndigheder og 
reguleringsmyndigheder, herunder også 
G20 og Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg, er der bred enighed om, 
at nogle finansieringsinstitutters 
uhensigtsmæssige aflønningsstrukturer har 
været en medvirkende årsag. 
Aflønningssystemer, som ansporer til at 
tage risici, der overstiger det generelle 
risikoniveau, som tolereres af et institut, 
kan underminere en fornuftig og effektiv 
risikostyring og forstærke overdreven 
risikoadfærd. I denne sammenhæng er de 
internationalt aftalte og godkendte 
principper, som Rådet for Finansiel 
Stabilitet har opstillet, særligt vigtige.

Or. de

Ændringsforslag 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 
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betydning, at den nye forpligtelse 
vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at gøre rede for 
hovedprincipperne for en forsvarlig 
aflønning for at sikre, at 
aflønningsstrukturen ikke tilskynder de 
enkelte medarbejdere til overdreven 
risikotagning og er forenelig med 
instituttets risikovillighed, værdier og 
langsigtede interesser. For at 
aflønningspolitikken kan integreres i 
finansieringsinstituttets risikostyring, bør 
ledelsesorganet (bestyrelsen) i hvert 
kreditinstitut eller investeringsselskab 
indføre generelle principper, og politikken 
bør mindst en gang om året underkastes en 
uafhængig intern kontrol.

betydning, at den nye forpligtelse 
vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Endvidere er der 
udbredt bekymring for, om aflønningen af 
ledere i finanssektoren er for stor, idet 
den ofte er 300 gange højere end en 
gennemsnitlig medarbejders løn. Tidligere 
var praksis, at aflønningen af ledere ikke 
måtte være mere end 20 gange højere end 
den laveste løn for medarbejdere i samme 
sektor. Denne udvikling strider mod den 
europæiske sociale models traditioner og 
mål om at opnå en mere lige 
indkomstfordeling. Det er nødvendigt med 
en ny model for virksomhedsledelse i 
finansindustrien for at fremme langsigtet 
bæredygtighed og social samhørighed.
Det er derfor hensigtsmæssigt at gøre rede 
for klare principper for en forsvarlig 
aflønning for at sikre, at 
aflønningsstrukturen ikke tilskynder de 
enkelte medarbejdere til overdreven 
risikotagning og er forenelig med 
instituttets risikovillighed, værdier og 
langsigtede interesser. For at 
aflønningspolitikken kan integreres i 
finansieringsinstituttets risikostyring, bør 
ledelsesorganet (bestyrelsen) i hvert 
kreditinstitut eller investeringsselskab 
indføre generelle principper, og politikken 
bør mindst en gang om året underkastes en 
uafhængig intern kontrol. Kreditinstitutter 
og investeringsselskaber af en vis størrelse 
bør nedsætte uafhængige 
aflønningsudvalg som en integreret del af 
deres ledelsesstruktur og organisation.
Sådanne aflønningsudvalg bør 
samarbejde med de ansvarlige for risiko 
og overholdelse for at overvåge de 
incitamenter, der iværksættes for at 
håndtere risiko, kapital og likviditet.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 
betydning, at den nye forpligtelse 
vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at gøre rede for 
hovedprincipperne for en forsvarlig 
aflønning for at sikre, at 
aflønningsstrukturen ikke tilskynder de 
enkelte medarbejdere til overdreven 
risikotagning og er forenelig med 
instituttets risikovillighed, værdier og 
langsigtede interesser. For at 
aflønningspolitikken kan integreres i 
finansieringsinstituttets risikostyring, bør 
ledelsesorganet (bestyrelsen) i hvert 
kreditinstitut eller investeringsselskab 
indføre generelle principper, og politikken 
bør mindst en gang om året underkastes en 
uafhængig intern kontrol.

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 
betydning, at den nye forpligtelse 
vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at gøre rede for tydelige
og gennemsigtige hovedprincipper for en 
forsvarlig aflønning, der er fastsat ved 
inddragelse af medarbejderne og deres 
repræsentation i virksomheden, for at 
sikre, at aflønningsstrukturen ikke 
tilskynder de enkelte medarbejdere til 
overdreven risikotagning og er forenelig 
med instituttets risikovillighed, værdier og 
langsigtede interesser. For at 
aflønningspolitikken kan integreres i 
finansieringsinstituttets risikostyring, bør 
ledelsesorganet (bestyrelsen) i hvert 
kreditinstitut eller investeringsselskab 
indføre generelle principper, og politikken 
bør mindst en gang om året underkastes en 
uafhængig intern kontrol. Kreditinstitutter 
og investeringsselskaber af en anselig 
størrelse bør nedsætte uafhængige løn- og 
vederlagsudvalg som en integrerende del 
af deres ledelsesstruktur og organisation.
Løn- og vederlagsudvalgene bør
samarbejde med risiko- og 
overholdelsesfunktionen med henblik på 
at føre tilsyn med incitamenterne til 
forvaltning af risici, kapital og likviditet.

Or. fr
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Ændringsforslag 43
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 
betydning, at den nye forpligtelse 
vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at gøre rede for 
hovedprincipperne for en forsvarlig 
aflønning for at sikre, at 
aflønningsstrukturen ikke tilskynder de 
enkelte medarbejdere til overdreven 
risikotagning og er forenelig med 
instituttets risikovillighed, værdier og 
langsigtede interesser. For at 
aflønningspolitikken kan integreres i 
finansieringsinstituttets risikostyring, bør 
ledelsesorganet (bestyrelsen) i hvert 
kreditinstitut eller investeringsselskab 
indføre generelle principper, og politikken 
bør mindst en gang om året underkastes en 
uafhængig intern kontrol.

(4) Eftersom overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan underminere 
finansieringsinstitutters finansielle soliditet 
og destabilisere banksystemet, er det af stor 
betydning, at den nye forpligtelse 
vedrørende aflønningspolitik og -praksis 
gennemføres konsekvent. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at gøre rede for tydelige
hovedprincipper for en forsvarlig 
aflønning for at sikre, at 
aflønningsstrukturen ikke tilskynder de 
enkelte medarbejdere til overdreven 
risikotagning og er forenelig med 
instituttets og alle dets medarbejderes 
risikovillighed, værdier og langsigtede 
interesser. For at aflønningspolitikken kan 
integreres i finansieringsinstituttets 
risikostyring, bør ledelsesorganet 
(bestyrelsen) i hvert kreditinstitut eller 
investeringsselskab indføre generelle 
principper, og politikken bør mindst en 
gang om året underkastes en uafhængig 
intern kontrol. Kreditinstitutter og 
investeringsselskaber af en anselig 
størrelse bør nedsætte uafhængige løn- og 
vederlagsudvalg som en integrerende del 
af deres ledelsesstruktur og organisation.
Løn- og vederlagsudvalgene bør
samarbejde med risiko- og 
overholdelsesfunktionen samt med de
instanser, der repræsenterer personalet 
(samarbejdsudvalg), med henblik på at 
føre tilsyn med incitamenterne til 
forvaltning af risici, kapital og likviditet.

Or. fr
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Ændringsforslag 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Aflønningspolitikken bør tage sigte på 
at skabe en balance mellem 
medarbejdernes personlige mål og 
kreditinstituttets eller 
investeringsselskabets langsigtede 
interesser. Vurderingen af aflønningens 
resultatafhængige komponenter bør ske på 
grundlag af medarbejdernes indsats set 
over en længere periode og tage hensyn til 
de særlige risici, der er forbundet med de 
gennemførte aktiviteter. Vurderingen af 
resultater bør ske inden for en flerårig 
ramme, f.eks. fra tre til fem år, for at sikre, 
at vurderingen kommer til at gå på 
resultaterne set over en længere periode, og 
at udbetalingen af resultatlønsdelen af 
aflønningen spredes ud over 
virksomhedens forretningsmæssige cyklus. 

(5) Aflønningspolitikken bør tage sigte på 
at skabe en balance mellem 
medarbejdernes personlige mål og 
kreditinstituttets eller 
investeringsselskabets langsigtede 
interesser. Vurderingen af aflønningens 
resultatafhængige komponenter bør ske på 
grundlag af medarbejdernes indsats set 
over en længere periode og tage hensyn til 
de særlige risici, der er forbundet med de 
gennemførte aktiviteter. Vurderingen af 
resultater bør ske inden for en flerårig 
ramme, f.eks. fra tre til fem år, for at sikre, 
at vurderingen kommer til at gå på 
resultaterne set over en længere periode, og 
at udbetalingen af resultatlønsdelen af 
aflønningen spredes ud over 
virksomhedens forretningsmæssige cyklus. 
Kriterierne og målene i Det Europæiske 
Institut for Kvalitetsstyrings (EFQM) 
model for ekspertise og bæredygtighed 
(med hensyn til bl.a. personaleudvikling, 
fremme af beskæftigelse af høj kvalitet, 
kundetilfredshed og ressourcestyring) 
samt målene for virksomhedernes sociale 
ansvar bør inddrages og overvejes i 
vurderingen af resultaterne på længere 
sigt i forbindelse med udbetalingen af 
udskudt variabel aflønning.

Or. en

Ændringsforslag 45
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Aflønningspolitikken bør tage sigte på 
at skabe en balance mellem 
medarbejdernes personlige mål og 
kreditinstituttets eller 
investeringsselskabets langsigtede 
interesser. Vurderingen af aflønningens 
resultatafhængige komponenter bør ske på 
grundlag af medarbejdernes indsats set 
over en længere periode og tage hensyn til 
de særlige risici, der er forbundet med de 
gennemførte aktiviteter. Vurderingen af 
resultater bør ske inden for en flerårig 
ramme, f.eks. fra tre til fem år, for at sikre, 
at vurderingen kommer til at gå på 
resultaterne set over en længere periode, og 
at udbetalingen af resultatlønsdelen af 
aflønningen spredes ud over 
virksomhedens forretningsmæssige cyklus. 

(5) Aflønningspolitikken bør tage sigte på 
at skabe en balance mellem 
medarbejdernes personlige mål og 
kreditinstituttets eller 
investeringsselskabets langsigtede 
interesser. Vurderingen af aflønningens 
resultatafhængige komponenter bør ske på 
grundlag af medarbejdernes indsats set 
over en længere periode og tage hensyn til 
de særlige risici, der er forbundet med de 
gennemførte aktiviteter. Vurderingen af 
resultater bør ske inden for en flerårig 
ramme, f.eks. fra tre til fem år, for at sikre, 
at vurderingen kommer til at gå på 
resultaterne set over en længere periode, og 
at udbetalingen af resultatlønsdelen af 
aflønningen spredes ud over 
virksomhedens forretningsmæssige cyklus. 
Evalueringen af resultaterne set over en 
længere periode bør indgå i 
målsætningerne vedrørende 
virksomhedernes sociale ansvar og 
bæredygtige udvikling, der begrunder 
udbetalingen af udskudte variable 
lønninger.

Or. de

Ændringsforslag 46
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Aflønningspolitikken bør tage sigte på
at skabe en balance mellem 
medarbejdernes personlige mål og 
kreditinstituttets eller 
investeringsselskabets langsigtede 
interesser. Vurderingen af aflønningens 
resultatafhængige komponenter bør ske på 

(5) Aflønningspolitikken bør tage sigte på 
at skabe en balance mellem 
medarbejdernes personlige mål og 
kreditinstituttets eller 
investeringsselskabets langsigtede 
interesser. Vurderingen af aflønningens 
resultatafhængige komponenter bør ske på 



AM\803734DA.doc 9/22 PE438.471v01-00

DA

grundlag af medarbejdernes indsats set 
over en længere periode og tage hensyn til 
de særlige risici, der er forbundet med de 
gennemførte aktiviteter. Vurderingen af 
resultater bør ske inden for en flerårig 
ramme, f.eks. fra tre til fem år, for at sikre, 
at vurderingen kommer til at gå på 
resultaterne set over en længere periode, og 
at udbetalingen af resultatlønsdelen af 
aflønningen spredes ud over 
virksomhedens forretningsmæssige cyklus. 

grundlag af medarbejdernes indsats set 
over en længere periode og tage hensyn til 
de særlige risici, der er forbundet med de 
gennemførte aktiviteter. Vurderingen af 
resultater bør ske inden for en flerårig 
ramme, f.eks. på mindst fem år, for at 
sikre, at vurderingen kommer til at gå på 
resultaterne set over en længere periode, og 
at udbetalingen af resultatlønsdelen af 
aflønningen spredes ud over 
virksomhedens forretningsmæssige cyklus. 
Evalueringen af resultaterne set over en 
længere periode bør indgå i 
målsætningerne vedrørende 
virksomhedernes sociale ansvar, der 
begrunder udbetalingen af udskudte 
variable lønninger.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Udbetalingen af den variable 
aflønningskomponent udskydes i en 
periode på mindst tre år. Denne varighed 
kan forlænges i væsentligt omfang i 
forhold til det hierarkiske niveau eller 
ansvarsniveauet. Desuden bør en 
væsentlig del af den variable 
aflønningskomponent udbetales i aktier 
eller aktielignende instrumenter i
kreditinstituttet eller 
investeringsselskabet, med undtagelse af 
aktieoptioner, i forhold til det pågældende 
instituts juridiske struktur. Når der er tale 
om ikkenoterede kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber, bør denne 
udbetaling om muligt ske på anden måde 
end som kontant udbetaling. I denne 
forbindelse er proportionalitetsprincippet 
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meget vigtigt, eftersom det ikke altid vil 
være hensigtsmæssigt at stille sådanne 
krav i forbindelse med små 
kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Udbetalingen af den variable 
aflønningskomponent bør udskydes i en 
passende periode. Denne varighed bør 
forlænges i væsentligt omfang i forhold til 
det hierarkiske niveau eller 
ansvarsniveauet. Desuden skal en 
væsentlig del af den variable 
aflønningskomponent udbetales i aktier 
eller aktielignende instrumenter i 
kreditinstituttet eller investeringsselskabet 
i forhold til det pågældende instituts 
juridiske struktur. Når der er tale om 
ikkenoterede kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber, bør denne betaling 
om muligt ske på anden måde end som 
kontant udbetaling. I denne forbindelse er 
proportionalitetsprincippet meget vigtigt, 
eftersom det ikke altid vil være 
hensigtsmæssigt at stille sådanne krav i 
forbindelse med små kreditinstitutter og 
investeringsselskaber.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a ny
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Inden for rammerne af udarbejdelsen 
af de punkter og mål, som vurderingen af 
den langsigtede ydelse skal ske på 
baggrund af, skal der ud over integration 
af de resultater og risici, der har 
forbindelse hermed, også omfattes og 
tages hensyn til effekten og målene inden 
for det sociale ansvar, hvilket til et vist 
punkt vil gøre betalingen af indstillet, 
variabel aflønning acceptabel.

Or. el

Betragtning

Mange aspekter ved de økonomiske argumenter har en intuitiv natur og drejer sig om en øget 
fastholdelse og aktivering af arbejdstagerne, bedre produktivitet, bedre forhold til 
lokalsamfundene og de grundlæggende direkte og/ eller indirekte interesserede. En 
forretningsmodel, der inkorporerer CSR, kan desuden være en kilde til innovation med 
kvalitet og troværdighed i serviceydelserne som rettesnor. En af CSR's vigtigste drivkræfter er 
dog risikoforvaltning og -forebyggelse.

Ændringsforslag 50
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 b ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Den garanterede, variable aflønning 
er ikke i overensstemmelse med korrekt 
risikoforvaltning eller med principperne 
for resultatløn og bør ikke medtages i 
planlægningen af en lønstrategi. Som 
undtagelse kan en garanteret, variabel 
minimumaflønning kun gives i tilfælde af 
ansættelse af nyt personale, men skal 
begrænses til det første arbejdsår.

Or. el
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Betragtning

Inden for rammerne af tilskyndelser til at ansætte fuldt uddannet personale.

Ændringsforslag 51
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 b ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber bør kræve, at deres 
medarbejdere forpligter sig til ikke at 
benytte personlige afdækningsstrategier 
eller forsikringer til at underminere de 
risikotilpasningsvirkninger, der er 
indbygget i deres aflønningsvilkår. Hvis 
denne forpligtelse ikke overholdes, bør det 
føre til effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner. 

Or. fr

Ændringsforslag 52
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at markedet kan få tilstrækkelig 
indsigt i deres aflønningsstrukturer og de 
tilhørende risici, bør kreditinstitutterne og 
investeringsselskaberne videregive 
oplysninger om deres aflønningspolitik og 
-praksis for de medarbejdere, hvis arbejde 
har væsentlig indflydelse på 
virksomhedens risikoprofil. Denne 
forpligtelse bør dog gælde med forbehold 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(12) For at markedet kan få tilstrækkelig 
indsigt i deres aflønningsstrukturer og de 
tilhørende risici, bør kreditinstitutterne og 
investeringsselskaberne videregive 
detaljerede oplysninger om deres 
aflønningspolitik og -praksis og af hensyn 
til fortroligheden de samlede beløb for de 
medarbejdere og ledere, hvis arbejde har 
væsentlig indflydelse på virksomhedens 
risikoprofil. Disse oplysninger bør være 
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95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger.

tilgængelige for alle de berørte parter 
(aktionærer, ansatte og offentligheden).
Denne forpligtelse bør dog gælde med 
forbehold af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Der bør tages hensyn 
til de europæiske samarbejdsudvalg i 
forbindelse med retten til information og 
høring af de ansatte. Hvis denne 
forpligtelse ikke overholdes, bør det føre 
til effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner. 

Or. fr

Ændringsforslag 53
Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med og fremmer en 
forsvarlig og effektiv risikostyring og 
tilskynder ikke til risikotagning, som 
overskrider kreditinstituttets 
risikotoleranceniveau.

(a) Aflønningspolitikken er i 
overensstemmelse med og fremmer en 
forsvarlig og effektiv risikostyring og 
tilskynder ikke til risikotagning, som 
overskrider kreditinstituttets 
risikotoleranceniveau, og omfatter 
foranstaltninger til undgåelse af 
informationsasymmetri og 
interessekonflikter;

Or. de
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Ændringsforslag 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra b a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) aflønningspolitikken bør lægge vægt 
på kravet om proportionalitet i 
aflønningen i virksomhederne ved at 
knytte udviklingen i ledernes lønninger og 
pensioner som helhed til udviklingen i 
personalets lønninger og pensioner;

Or. fr

Ændringsforslag 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Når aflønningen er resultatafhængig, 
fastsættes den samlede aflønning på 
grundlag af en vurdering af den enkelte 
medarbejders og den pågældende afdelings 
resultater og kreditinstituttets samlede 
resultater.

(e) Når aflønningen er resultatafhængig, 
fastsættes den samlede aflønning på 
grundlag af en vurdering af den enkelte 
medarbejders og den pågældende afdelings 
resultater og kreditinstituttets samlede 
resultater, og i vurderingen af resultaterne 
tages der højde for både økonomiske og 
ikkeøkonomiske kriterier, herunder 
kriterierne relateret til EFQM-modellen 

Or. en
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Ændringsforslag 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra e a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) vurderingen af resultater sker inden 
for en flerårig ramme på mindst tre år for 
at sikre, at vurderingen kommer til at gå 
på resultaterne set over en længere 
periode, og at udbetalingen af 
resultatlønsdelen af aflønningen spredes 
over en periode, der tager hensyn til 
virksomhedens underliggende 
forretningsmæssige cyklus og dens 
forretningsrisici;

Or. fr

Ændringsforslag 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra e a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) Det er ikke tilladt at tilbyde variable 
aflønningskomponenter i form af 
aktieoptioner eller lignende instrumenter.

Or. en

Betragtning

Nylige erfaringer har vist, at brugen af aktieoptioner eller lignende instrumenter som 
variable aflønningskomponenter skaber incitament til kortsigtet planlægning, manipulation 
for at øge kreditinstitutters "aktionærværdi" samt overdreven risikotagning, hvilket netop er 
den adfærd, som dette forslag søger at modvirke.
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Ændringsforslag 58
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra e a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en garanteret variabel aflønning er 
aldrig tilladt;

Or. fr

Betragtning

Vederlag af "Golden hello"-typen udgør et kraftigt incitament for de finansielle aktører til 
"turn-over" og styrker deres interesse i at tage uforholdsmæssigt store risici på kort sigt.

Ændringsforslag 59
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Der er en passende balance mellem 
faste og variable aflønningskomponenter; 
den faste aflønningskomponent udgør en 
tilstrækkelig høj andel af den samlede løn 
og gør det muligt for virksomheden at føre 
en helt igennem fleksibel bonuspolitik, 
herunder eventuelt helt undlade at udbetale 
bonus.

(f) Der er en passende balance mellem 
faste og variable aflønningskomponenter; 
den faste aflønningskomponent udgør 
mindst 80 % af den samlede løn og gør det 
muligt for virksomheden at føre en helt 
igennem fleksibel politik for variable 
aflønningskomponenter, herunder 
eventuelt helt undlade at udbetale variable 
aflønningskomponenter;

Or. fr
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Ændringsforslag 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Der er en passende balance mellem 
faste og variable aflønningskomponenter; 
den faste aflønningskomponent udgør en 
tilstrækkelig høj andel af den samlede løn 
og gør det muligt for virksomheden at føre 
en helt igennem fleksibel bonuspolitik, 
herunder eventuelt helt undlade at udbetale 
bonus.

(f) Der er en passende balance mellem 
faste og variable aflønningskomponenter; 
den faste aflønningskomponent udgør en 
tilstrækkelig høj andel af den samlede løn 
og gør det muligt for virksomheden at føre 
en restriktiv politik om variable 
aflønningskomponenter, herunder 
eventuelt helt undlade at udbetale variable 
aflønningskomponenter.

Or. en

Ændringsforslag 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra h a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) mindst 50 % af enhver variabel 
aflønningskomponent skal være underlagt 
kriterierne i EFQM-modellen og 
kriterierne og målene for 
virksomhedernes sociale ansvar eller 
virksomhedernes sociale resultater; 
variable aflønningskomponenter skal 
være underlagt en passende 
fastholdelsespolitik med henblik på at 
tilpasse incitamenterne til 
kreditinstituttets interesser på længere sigt 
samt fremme bæredygtig udvikling;

Or. en
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Ændringsforslag 62
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) I tilfælde, hvor der tildeles en stor 
bonus, udskydes hovedparten af bonussen
i en passende periode, og udbetalingen 
afhænger af virksomhedens fremtidige 
resultater.

(i) Udbetalingen af den samlede variable 
aflønningskomponent udskydes i en
periode på mindst fem år; aflønning, der 
skal udbetales i henhold til en 
udskydelsesordning, kan ikke modnes 
hurtigere end på proratabasis.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra i a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) den variable aflønning udbetales eller 
modnes kun, hvis det er forsvarligt set i 
forhold til kreditinstituttets samlede 
finansielle situation og berettiget i 
betragtning af afdelingens og den 
pågældende medarbejders resultater; den 
samlede variable aflønning reduceres i 
øvrigt alt andet lige normalt betydeligt, 
eller annulleres i givet fald, når 
kreditinstituttets finansielle resultater har 
været beherskede eller negative.

Or. fr



AM\803734DA.doc 19/22 PE438.471v01-00

DA

Ændringsforslag 64
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra i a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Allerede eksisterende kontraktløn skal 
i forbindelse med beskæftigelsesophør 
genundersøges og kun bevares, hvis man 
tydeligt kan konkludere, at den går i 
retning af at skabe værdi på lang sigt og 
en korrekt risikovillighed. Enhver sådan 
løn skal sættes i forbindelse med det 
udbytte, der er opnået med tiden, og skal 
planlægges på en sådan måde, at den ikke 
præmierer fiasko.

Or. el

Betragtning

Erstatninger i tilfælde af arbejdsophør skal også fastsættes.

Ændringsforslag 65
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 – litra i b ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) medarbejderne skal forpligte sig til 
ikke at benytte personlige 
afdækningsstrategier eller løn- og 
ansvarsrelaterede forsikringer til at 
underminere de 
risikotilpasningsvirkninger, der er 
indbygget i deres aflønningsvilkår. Hvis 
denne forpligtelse ikke overholdes, fører 
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det til effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner. 

Or. fr

Ændringsforslag 66
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 1
Direktiv 2006/48/EF
Bilag V – afsnit 11 – stk. 22 a nyt

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. Kreditinstitutter, der er 
betydningsfulde i kraft af deres størrelse, 
interne organisation og deres aktiviteters 
art, omfang og kompleksitet, nedsætter et 
løn- og vederlagsudvalg. Løn- og 
vederlagsudvalget sammensættes på en 
sådan måde, at det bliver i stand til 
kompetent og uafhængigt at træffe 
afgørelse i sager om aflønningspolitikker 
og -praksis og de tilskyndelser, der skabes 
med henblik på risikostyring og 
forvaltning af kapital og likviditet.
Løn- og vederlagsudvalget skal forberede 
de afgørelser vedrørende løn og vederlag, 
der skal træffes af ledelsesorganet i sin 
egenskab af tilsynsførende instans, i 
samråd med de instanser, der 
repræsenterer personalet 
(samarbejdsudvalg), herunder afgørelser, 
der har konsekvenser for det pågældende 
kreditinstituts risici og risikostyring. Løn-
og vederlagsudvalgets formand er et 
medlem af ledelsesorganet, som ikke 
udøver nogen ledelsesfunktion i det 
pågældende kreditinstitut.

Or. fr
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Ændringsforslag 67
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 4 – litra c 
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XII – del 2 – punkt 15 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) oplysninger om beslutningsprocessen i 
forbindelse med fastlæggelsen af 
aflønningspolitikken, herunder oplysninger 
om sammensætningen af et eventuelt løn-
og vederlagsudvalg og om dettes mandat, 
navnet på eksterne eksperter, som er blevet 
konsulteret med henblik på fastlæggelsen 
af aflønningspolitikken, og de relevante 
berørte parters rolle

(a) oplysninger om beslutningsprocessen i 
forbindelse med fastlæggelsen af 
aflønningspolitikken, herunder oplysninger 
om sammensætningen af et eventuelt løn-
og vederlagsudvalg og om dettes mandat, 
eksterne eksperter, som er blevet 
konsulteret med henblik på fastlæggelsen 
af aflønningspolitikken, og de relevante 
berørte parters rolle, især udtalelsen fra de 
instanser, som repræsenterer personalet 
(samarbejdsudvalget);

Or. fr

Ændringsforslag 68
Karima Delli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – stk. 4 – litra c 
Direktiv 2006/48/EF
Bilag XII – del 2 – punkt 15 – litra e a ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) samlede kvantitative oplysninger om 
aflønningen fordelt på ledelsen og de 
medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig 
indflydelse på kreditinstituttets risikoprofil 
med angivelse af følgende:
i) lønsummen i regnskabsåret, fordelt på 
fast og variabel løn og antal modtagere;
ii) den variable løns størrelse og form, 
fordelt på bl.a. kontant udbetaling, aktier 
og aktielignende instrumenter;
iii) størrelsen af den udestående udskudte 
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aflønning, fordelt på modnede og 
ikkemodnede andele;
iv) størrelsen af den udskudte aflønning, 
der er tildelt i løbet af regnskabsåret, 
udbetalt og reduceret gennem 
resultatjusteringer;
v) størrelsen af fratrædelsesgodtgørelser, 
der er udbetalt i løbet af regnskabsåret, og 
antallet af modtagere af sådanne 
udbetalinger samt
vi) størrelsen af fratrædelsesgodtgørelser, 
der er tildelt i løbet af regnskabsåret, 
antallet af modtagere og det højeste beløb, 
der er tildelt en enkelt person.

Or. fr


