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Τροπολογία 40
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα οδήγησε 
στην χρεοκοπία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και σε συστημικά προβλήματα 
στα κράτη μέλη και παγκοσμίως. Παρότι 
τα αίτια της εν λόγω ανάληψης κινδύνων 
είναι πολλά και πολύπλοκα, οι εποπτικοί 
και ρυθμιστικοί φορείς, καθώς και η 
Ομάδα των 20 και η επιτροπή ευρωπαϊκών 
αρχών τραπεζικής εποπτείας, συμφωνούν 
ότι οι ακατάλληλες μισθολογικές πολιτικές 
ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
συνέβαλαν στην κατάσταση αυτή. Οι 
μισθολογικές πολιτικές οι οποίες παρέχουν 
κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων που 
υπερβαίνουν το γενικό επίπεδο αποδεκτού 
κινδύνου από το ίδρυμα μπορούν να 
υπονομεύσουν την ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
και να ενθαρρύνουν τη συμπεριφορά 
ανάληψης υπερβολικών κινδύνων.

(1) Η υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη 
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα οδήγησε 
στην χρεοκοπία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και σε συστημικά προβλήματα 
στα κράτη μέλη και παγκοσμίως. Παρότι 
τα αίτια της εν λόγω ανάληψης κινδύνων 
είναι πολλά και πολύπλοκα, οι εποπτικοί 
και ρυθμιστικοί φορείς, καθώς και η 
Ομάδα των 20 και η επιτροπή ευρωπαϊκών 
αρχών τραπεζικής εποπτείας, συμφωνούν 
ότι οι ακατάλληλες μισθολογικές πολιτικές 
ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
συνέβαλαν στην κατάσταση αυτή. Οι 
μισθολογικές πολιτικές οι οποίες παρέχουν 
κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων που 
υπερβαίνουν το γενικό επίπεδο αποδεκτού 
κινδύνου από το ίδρυμα μπορούν να 
υπονομεύσουν την ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
και να ενθαρρύνουν τη συμπεριφορά 
ανάληψης υπερβολικών κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν όλως 
ιδιαιτέρως υπόψη οι αρχές που 
ορίστηκαν από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΣΧΣ), οι οποίες χαράχτηκαν και 
εγκρίθηκαν σε διεθνές επίπεδο.

Or. de
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Τροπολογία 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει 
την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 
Επομένως, πρέπει να προσδιορισθούν οι
βασικές αρχές της ορθής μισθολογικής 
πολιτικής, ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
διάρθρωση των αμοιβών δεν θα 
ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη 
κινδύνων από τα άτομα και θα 
εναρμονίζεται με την πολιτική ανάληψης 
κινδύνων, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του ιδρύματος. Προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού των εν λόγω πολιτικών στη 
διαχείριση κινδύνων του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το 
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό
έλεγχο.

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει 
την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 
Επιπλέον, πολλοί αντιμετωπίζουν με 
ανησυχία το γεγονός ότι οι αμοιβές των 
διευθυντικών στελεχών των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι 
υπερβολικές, αντιστοιχώντας συχνά στο 
300πλάσιο του μισθού του μέσου 
υπαλλήλου. Παλαιότερα η πρακτική ήταν 
η αμοιβή των διευθυντικών στελεχών να 
μην υπερβαίνει το 20πλάσιο του 
χαμηλότερου μισθού των υπαλλήλων του 
τομέα. Η εξέλιξη αυτή αντιβαίνει σε 
μεγάλο βαθμό προς τις παραδόσεις του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και 
του στόχου του που είναι η καθιέρωση 
πιο ισόρροπης κατανομής των 
εισοδημάτων. Ένα νέο πρότυπο 
διακυβέρνησης της επιχείρησης είναι 
απαραίτητο στη χρηματοπιστωτική 
βιομηχανία, προκειμένου να προωθηθεί η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η 
κοινωνική συνοχή. Επομένως, πρέπει να 
προσδιορισθούν σαφείς αρχές της ορθής 
μισθολογικής πολιτικής, ώστε να 
διασφαλισθεί ότι η διάρθρωση των 
αμοιβών δεν θα ενθαρρύνει την 
υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τα 
άτομα και θα εναρμονίζεται με την 
πολιτική ανάληψης κινδύνων, τις αξίες και 
τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του 
ιδρύματος. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
η ενσωμάτωση του σχεδιασμού των εν 
λόγω πολιτικών στη διαχείριση κινδύνων 
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του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το 
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό
έλεγχο. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και οι εταιρίες επενδύσεων μεγάλου 
μεγέθους πρέπει να συγκροτήσουν 
ανεξάρτητες επιτροπές αποδοχών ως 
αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής 
τους διάρθρωσης και οργάνωσης. Οι 
επιτροπές αποδοχών πρέπει να 
συνεργάζονται με τα τμήματα κινδύνου 
και συμμόρφωσης, για να διαφυλάσσουν 
τα κίνητρα που δημιουργήθηκαν  για τη 
διαχείριση κινδύνων, κεφαλαίου και 
ρευστότητας. 

Or. en

Τροπολογία 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει 
την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 
Επομένως, πρέπει να προσδιορισθούν οι 
βασικές αρχές της ορθής μισθολογικής 
πολιτικής, ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
διάρθρωση των αμοιβών δεν θα 
ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη 
κινδύνων από τα άτομα και θα 
εναρμονίζεται με την πολιτική ανάληψης 
κινδύνων, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη 
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει 
την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 
Επομένως, πρέπει να προσδιορισθούν 
σαφείς και διαφανείς βασικές αρχές της 
ορθής μισθολογικής πολιτικής που θα 
καθορίζεται με συμμετοχή των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 
εντός της επιχείρησης, ώστε να 
διασφαλισθεί ότι η διάρθρωση των 
αμοιβών δεν θα ενθαρρύνει την 
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συμφέροντα του ιδρύματος. Προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού των εν λόγω πολιτικών στη 
διαχείριση κινδύνων του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το 
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο
.

υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τα 
άτομα και θα εναρμονίζεται με την 
πολιτική ανάληψης κινδύνων, τις αξίες και 
τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του 
ιδρύματος. Προκειμένου να διασφαλισθεί 
η ενσωμάτωση του σχεδιασμού των εν 
λόγω πολιτικών στη διαχείριση κινδύνων 
του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το 
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό 
έλεγχο. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και οι εταιρίες επενδύσεων σημαντικού 
μεγέθους πρέπει να συγκροτήσουν
ανεξάρτητες επιτροπές αποδοχών, ως 
αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής 
τους διάρθρωσης και οργάνωσης.  Οι 
επιτροπές αποδοχών πρέπει να 
συνεργάζονται με τα άτομα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου των κινδύνων και 
συμμόρφωσης, για να διαφυλάσσουν τα 
κίνητρα που δημιουργήθηκαν  για τη 
διαχείριση κινδύνων, κεφαλαίου και 
ρευστότητας. 

Or. fr

Τροπολογία 43
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει 
την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 

(4) Επειδή η υπερβολική και αλόγιστη
ανάληψη κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει 
την οικονομική ευρωστία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 
αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, 
είναι σημαντικό να τηρηθεί με συνέπεια η 
νέα υποχρέωση που αφορά τις 
μισθολογικές πολιτικές και πρακτικές. 
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Επομένως, πρέπει να προσδιορισθούν οι
βασικές αρχές της ορθής μισθολογικής 
πολιτικής, ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
διάρθρωση των αμοιβών δεν θα 
ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη 
κινδύνων από τα άτομα και θα 
εναρμονίζεται με την πολιτική ανάληψης 
κινδύνων, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του ιδρύματος. Προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού των εν λόγω πολιτικών στη 
διαχείριση κινδύνων του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το 
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό
έλεγχο.

Επομένως, πρέπει να προσδιορισθούν 
σαφείς βασικές αρχές της ορθής 
μισθολογικής πολιτικής, ώστε να 
διασφαλισθεί ότι η διάρθρωση των 
αμοιβών δεν θα ενθαρρύνει την 
υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τα 
άτομα και θα εναρμονίζεται με την 
πολιτική ανάληψης κινδύνων, τις αξίες και 
τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του 
ιδρύματος και του συνόλου των 
εργαζομένων. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού των εν λόγω πολιτικών στη 
διαχείριση κινδύνων του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το
διαχειριστικό όργανο (άσκηση εποπτείας) 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 
επενδύσεων πρέπει να καθορίζει τις 
γενικές αρχές που θα εφαρμόζονται, οι δε 
πολιτικές πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιο 
τουλάχιστον ανεξάρτητο εσωτερικό
έλεγχο.  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και οι εταιρίες επενδύσεων σημαντικού 
μεγέθους πρέπει να συγκροτήσουν 
ανεξάρτητες  επιτροπές αποδοχών, ως 
αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής 
τους διάρθρωσης και οργάνωσης.  Οι 
επιτροπές αποδοχών πρέπει να 
συνεργάζονται με τα άτομα που ασκούν 
καθήκοντα ελέγχου των κινδύνων και 
συμμόρφωσης καθώς και με τους φορείς 
εκπροσώπησης του προσωπικού 
(επιτροπή επιχείρησης) για να 
διαφυλάσσουν τα κίνητρα που 
δημιουργήθηκαν  για τη διαχείριση 
κινδύνων, κεφαλαίου και ρευστότητας. 

Or. fr
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Τροπολογία 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στόχος της μισθολογικής πολιτικής 
πρέπει επίσης να είναι η εναρμόνιση των 
προσωπικών στόχων των μελών του 
προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του οικείου πιστωτικού 
ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων. 
Η αξιολόγηση των συνιστωσών των 
αποδοχών που συνδέονται με τις επιδόσεις 
πρέπει να βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και να 
λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις επιδόσεις. 
Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, για 
παράδειγμα τριών έως πέντε ετών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής που 
συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται 
σε ολόκληρο τον κύκλο της οικονομικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης.

(5) Στόχος της μισθολογικής πολιτικής 
πρέπει επίσης να είναι η εναρμόνιση των 
προσωπικών στόχων των μελών του 
προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του οικείου πιστωτικού 
ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων. 
Η αξιολόγηση των συνιστωσών των 
αποδοχών που συνδέονται με τις επιδόσεις 
πρέπει να βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και να 
λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις επιδόσεις. 
Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, για 
παράδειγμα τριών έως πέντε ετών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής που 
συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται 
σε ολόκληρο τον κύκλο της οικονομικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης. Τα 
κριτήρια και στόχοι της «αριστείας στη 
βιωσιμότητα», (που αφορούν, μεταξύ 
άλλων, την ανάπτυξη των εργαζομένων, 
την ενίσχυση της απασχόλησης υψηλού 
επιπέδου, την ικανοποίηση του πελάτη 
και τη διαχείριση των πόρων) και που 
συνδέονται με τα πρότυπα που όρισε το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της 
Ποιότητας (EFQM) και περιλαμβάνουν 
τους στόχους κοινωνικής ευθύνης πρέπει 
να συμπεριληφθούν και να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση της 
μακροπρόθεσμης επίδοσης, η οποία 
μπορεί να δικαιολογήσει την καταβολή 
ανεσταλμένων μεταβλητών αμοιβών.  

Or. en
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Τροπολογία 45
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στόχος της μισθολογικής πολιτικής 
πρέπει επίσης να είναι η εναρμόνιση των 
προσωπικών στόχων των μελών του 
προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του οικείου πιστωτικού 
ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων. 
Η αξιολόγηση των συνιστωσών των 
αποδοχών που συνδέονται με τις επιδόσεις 
πρέπει να βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και να 
λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις επιδόσεις. 
Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, για 
παράδειγμα τριών έως πέντε ετών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής που 
συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται
σε ολόκληρο τον κύκλο της οικονομικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης.

(5) Στόχος της μισθολογικής πολιτικής 
πρέπει επίσης να είναι η εναρμόνιση των 
προσωπικών στόχων των μελών του 
προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του οικείου πιστωτικού 
ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων. 
Η αξιολόγηση των συνιστωσών των 
αποδοχών που συνδέονται με τις επιδόσεις 
πρέπει να βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και να 
λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις επιδόσεις. 
Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, για 
παράδειγμα τριών έως  πέντε ετών, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής που 
συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται 
σε ολόκληρο τον κύκλο της οικονομικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης. Κατά
την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης
απόδοσης  που μπορεί να δικαιολογήσει
την καταβολή ανεσταλμένων μεταβλητών 
αμοιβών πρέπει να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι στόχοι που συνδέονται με την 
κοινωνική ευθύνη και  με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Or. de
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Τροπολογία 46
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στόχος της μισθολογικής πολιτικής 
πρέπει επίσης να είναι η εναρμόνιση των 
προσωπικών στόχων των μελών του 
προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του οικείου πιστωτικού 
ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων. 
Η αξιολόγηση των συνιστωσών των 
αποδοχών που συνδέονται με τις επιδόσεις 
πρέπει να βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και να 
λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις επιδόσεις. 
Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, για 
παράδειγμα τριών έως πέντε ετών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής που 
συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται 
σε ολόκληρο τον κύκλο της οικονομικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης.

(5) Στόχος της μισθολογικής πολιτικής 
πρέπει επίσης να είναι η εναρμόνιση των 
προσωπικών στόχων των μελών του 
προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του οικείου πιστωτικού 
ιδρύματος ή της επιχείρησης επενδύσεων. 
Η αξιολόγηση των συνιστωσών των 
αποδοχών που συνδέονται με τις επιδόσεις 
πρέπει να βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και να 
λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις επιδόσεις. 
Η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, για 
παράδειγμα πέντε τουλάχιστον ετών, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής που 
συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται 
σε ολόκληρο τον κύκλο της οικονομικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης. Κατά 
την  αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης 
απόδοσης  που μπορεί να δικαιολογήσει 
την καταβολή ανεσταλμένων μεταβλητών 
αμοιβών πρέπει να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι στόχοι της επιχείρησης στον 
τομέα της κοινωνικής ευθύνης.

Or. fr
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Τροπολογία 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η καταβολή της μεταβλητής
συνιστώσας των αποδοχών πρέπει να 
αναστέλλεται για μία τριετία τουλάχιστον. 
Το διάστημα αυτό μπορεί να αυξάνεται
αισθητά ανάλογα με το επίπεδο ιεραρχίας 
ή ευθύνης. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των 
μεταβλητών συνιστωσών των αμοιβών 
πρέπει να διατίθεται σε μετοχές ή σε μέσα 
που συνδέονται με μετοχές του 
πιστωτικού ιδρύματος ή της επιχείρησης 
επενδύσεων, με βάση τη νομική 
διάρθρωση του εν λόγω ιδρύματος. Στην 
περίπτωση των μη εισηγμένων 
πιστωτικών ιδρυμάτων, οι αμοιβές αυτές 
πρέπει να καταβάλλονται με άλλα μη 
ρευστά μέσα. Σε αυτό το πλαίσιο η αρχή 
της επικουρικότητας έχει μεγάλη 
σημασία, διότι μπορεί να μην ενδείκνυται 
πάντα η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων στο πλαίσιο μικρών 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 48
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η καταβολή της μεταβλητής
συνιστώσας των αποδοχών πρέπει να 
αναστέλλεται για επαρκές χρονικό 
διάστημα. Το διάστημα αυτό μπορεί να 
αυξάνεται αισθητά ανάλογα με το επίπεδο 
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ιεραρχίας ή ευθύνης. Επιπλέον, μεγάλο 
μέρος των μεταβλητών συνιστωσών των 
αμοιβών πρέπει να διατίθεται σε μετοχές 
ή σε μέσα που συνδέονται με μετοχές του 
πιστωτικού ιδρύματος ή της επιχείρησης 
επενδύσεων, με βάση τη νομική 
διάρθρωση του εν λόγω ιδρύματος Στην 
περίπτωση των μη εισηγμένων 
πιστωτικών ιδρυμάτων, οι αμοιβές αυτές 
πρέπει να καταβάλλονται με άλλα μη 
ρευστά μέσα. Σε αυτό το πλαίσιο η αρχή 
της επικουρικότητας έχει μεγάλη 
σημασία, διότι μπορεί να μην ενδείκνυται 
πάντα η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων στο πλαίσιο μικρών 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 49
Kωνσταντίνος Πουπάκης 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο κατάρτισης των σημείων και 
των στόχων με βάση τα οποία θα γίνεται 
η αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης 
επίδοσης, πέρα από τη συνεκτίμηση των 
επιδόσεων και των κινδύνων που 
σχετίζονται με αυτές, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και να λαμβάνεται υπόψη 
η επίδοση και οι στόχοι στον τομέα της 
Κοινωνικής Ευθύνης, γεγονός που θα 
έκανε ως ένα σημείο αποδεκτή την 
καταβολή ανεσταλμένων μεταβλητών 
αμοιβών

Or. el

Αιτιολόγηση

Πολλές πτυχές των οικονομικών επιχειρημάτων έχουν διαισθητική φύση και αφορούν την 
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αυξημένη διατήρηση και δραστηριοποίηση των εργαζομένων, την καλύτερη παραγωγικότητα, 
τις καλύτερες σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες και τους βασικούς άμεσα ή/και έμμεσα 
ενδιαφερόμενους. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα ενσωματώνει την ΕΚΕ μπορεί επίσης να 
αποτελέσει πηγή καινοτομίας με γνώμονα την ποιότητα υπηρεσιών και την αξιοπιστία. Όμως 
μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της ΕΚΕ είναι η διαχείριση και η πρόληψη του 
κινδύνου.

Τροπολογία 50
Kωνσταντίνος Πουπάκης 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγγυημένες μεταβλητές αμοιβές δε 
συνάδουν με τη σωστή διαχείριση 
κινδύνου ή με τις αρχές της αμοιβής με 
βάση την απόδοση και δε θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό της 
στρατηγικής αμοιβών. Κατ΄εξαίρεση 
ελάχιστες εγγυημένες μεταβλητές αμοιβές 
δύνανται να δίδονται μόνο στην 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού 
και να περιορίζονται στο πρώτο έτος 
εργασίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη προσωπικού πλήρως καταρτισμένου.

Τροπολογία 51
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Τα πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρίες 
επενδύσεων πρέπει να απαιτούν από τους
υπαλλήλους τους να δεσμευθούν ότι δεν 
θα χρησιμοποιήσουν προσωπικές 
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στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή 
ασφάλιση ώστε να καταστρατηγούνται οι 
περιλαμβανόμενοι στις μισθολογικές 
ρυθμίσεις μηχανισμοί ευθυγράμμισης με 
τον κίνδυνο. Η μη τήρηση της δέσμευσης 
αυτής πρέπει να επιφέρει κυρώσεις 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. fr

Τροπολογία 52
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προσήκουσα διαφάνεια στην αγορά όσον 
αφορά τις μισθολογικές τους πολιτικές και 
τους συναφείς κινδύνους, τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι εταιρίες επενδύσεων 
πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τις μισθολογικές πολιτικές και 
πρακτικές που εφαρμόζουν για τους 
υπαλλήλους των οποίων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο 
στο προφίλ κινδύνων του ιδρύματος. 
Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να 
επιβάλλεται με την επιφύλαξη της οδηγίας
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

(12) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προσήκουσα διαφάνεια στην αγορά όσον 
αφορά τις μισθολογικές τους πολιτικές και 
τους συναφείς κινδύνους, τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι εταιρίες επενδύσεων 
πρέπει να δημοσιοποιούν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τις μισθολογικές
πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζουν 
καθώς και, για λόγους 
εμπιστευτικότητας, σχετικά με τα 
συνολικά ποσά που προορίζονται για τους 
υπαλλήλους και τα στελέχη τους των 
οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες 
έχουν σημαντικό  αντίκτυπο στο προφίλ 
κινδύνων του ιδρύματος. Αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(μετόχους, υπαλλήλους και κοινό).
Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να 
επιβάλλεται με την επιφύλαξη της οδηγίας
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. Είναι σημαντικό, όσον αφορά τις 
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ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων, να 
καθίσταται σεβαστό το δικαίωμα των 
εργαζομένων να ενημερώνονται και να 
ζητείται η γνώμη τους. Η μη τήρηση της 
δέσμευσης αυτής πρέπει να επιφέρει 
κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές.

Or. fr

Τροπολογία 53
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η μισθολογική πολιτική συνάδει με και 
προωθεί την ορθή και αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων και δεν 
ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών 
κινδύνων εκ μέρους του πιστωτικού 
ιδρύματος.

α) η μισθολογική πολιτική συνάδει με και 
προωθεί την ορθή και αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων και δεν 
ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών 
κινδύνων εκ μέρους του πιστωτικού 
ιδρύματος, περιλαμβάνει δε μέτρα για την 
αποφυγή ασυμμετριών σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση καθώς και για την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. de

Τροπολογία 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η μισθολογική πολιτική πρέπει να 
δίδει έμφαση στην απαίτηση της 
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αναλογικότητας των αμοιβών εντός των 
επιχειρήσεων, συνδέοντας τη μισθολογική 
εξέλιξη και τις συντάξεις των στελεχών, 
στο σύνολό τους, με αυτές του 
προσωπικού·

Or. fr

Τροπολογία 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στην περίπτωση που οι αμοιβές
συνδέονται με τις επιδόσεις, το συνολικό 
ποσό των αμοιβών βασίζεται σε ένα 
συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων 
του ατόμου, της οικείας επιχειρηματικής 
μονάδας και των συνολικών 
αποτελεσμάτων του πιστωτικού ιδρύματος

(ε) στην περίπτωση που οι αμοιβές
συνδέονται με τις επιδόσεις, το συνολικό 
ποσό των αμοιβών βασίζεται σε ένα 
συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων 
του ατόμου, της οικείας επιχειρηματικής 
μονάδας και των συνολικών 
αποτελεσμάτων του πιστωτικού ιδρύματος
και, κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο 
οικονομικά όσο και μη οικονομικά 
κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που συνδέονται με το πρότυπο του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης της 
Ποιότητας (EFQM) και περιλαμβάνουν 
τους στόχους κοινωνικής ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) η αξιολόγηση των επιδόσεων 
εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, 
τουλάχιστον 3 ετών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε πιο 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η 
καταβολή των τμημάτων της αμοιβής 
που συνδέονται με τις επιδόσεις 
κατανέμεται σε περίοδο που λαμβάνει 
υπόψη τον υποκείμενο κύκλο της 
οικονομικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης και τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους·

Or. fr

Τροπολογία 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) απαγορεύεται να συμπληρώνονται οι 
μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών με 
δικαιώματα αγοράς ιδίων μετοχών ή 
παρεμφερή μέσα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι η χρήση δικαιωμάτων αγοράς ιδίων μετοχών ή παρόμοιων
μέσων ως μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών ευνοεί τον προσανατολισμό στο
βραχυπρόθεσμο, σε χειρισμούς που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας για τους
μετόχους  των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε υπερβολική ανάληψη κινδύνων –
συμπεριφορά την οποία η παρούσα πρόταση αποσκοπεί να αποθαρρύνει.
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Τροπολογία 58
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α)  επ’ ουδενί επιτρέπεται εγγυημένη 
μεταβλητή αμοιβή·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αμοιβές του τύπου "χρυσή χειραψία" συνιστούν ισχυρότατο κίνητρο για «ανακύκλωση» των
οικονομικών παραγόντων, ενισχύοντας το συμφέρον τους για ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων
βραχυπρόθεσμα.

Τροπολογία 59
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οι σταθερές και οι μεταβλητές 
συνιστώσες των συνολικών αμοιβών
εξισορροπούνται κατάλληλα· η σταθερή 
συνιστώσα αντιπροσωπεύει ένα αρκετά 
υψηλό μερίδιο των συνολικών αμοιβών
ώστε να καθιστά εφικτή την εφαρμογή 
μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής 
πρόσθετων αμοιβών,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη 
καταβολής πρόσθετων αμοιβών·

στ) οι σταθερές και οι μεταβλητές 
συνιστώσες των συνολικών αμοιβών
εξισορροπούνται κατάλληλα· η σταθερή 
συνιστώσα αντιπροσωπεύει το 80% 
τουλάχιστον των συνολικών αμοιβών ώστε 
να καθιστά εφικτή την εφαρμογή μιας 
πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις 
μεταβλητές συνιστώσες των αμοιβών,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη 
καταβολής μεταβλητών συνιστωσών·

Or. fr
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Τροπολογία 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) οι σταθερές και οι μεταβλητές 
συνιστώσες των συνολικών αμοιβών
εξισορροπούνται κατάλληλα· η σταθερή 
συνιστώσα αντιπροσωπεύει ένα αρκετά
υψηλό μερίδιο των συνολικών αμοιβών
ώστε να καθιστά εφικτή την εφαρμογή 
μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής 
πρόσθετων αμοιβών,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη 
καταβολής πρόσθετων αμοιβών·

(στ)οι σταθερές και οι μεταβλητές 
συνιστώσες των συνολικών αμοιβών
εξισορροπούνται κατάλληλα· η σταθερή 
συνιστώσα αντιπροσωπεύει ένα αρκετά
υψηλό μερίδιο των συνολικών αμοιβών
ώστε να καθιστά εφικτή την εφαρμογή 
μιας περιοριστικής πολιτικής για τις 
μεταβλητές συνιστώσες των αμοιβών,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη 
καταβολής μεταβλητών συνιστωσών·

Or. en

Τροπολογία 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) τουλάχιστον το 50 % οποιωνδήποτε 
μεταβλητών συνιστωσών της αμοιβής 
υπόκειται στα κριτήρια που συνδέονται 
με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Διαχείρισης της Ποιότητας 
(EFQM) και περιλαμβάνουν τους στόχους 
κοινωνικής ευθύνης· οι μεταβλητές 
συνιστώσες της αμοιβής υπόκεινται στη 
δέουσα πολιτική παρακράτησης που 
σχεδιάστηκε για την εναρμόνιση των 
κινήτρων με πιο μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος 
και για την προαγωγή της βιώσιμης 
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ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 62
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους 
σημαντικής πρόσθετης αμοιβής 
αναστέλλεται για κατάλληλο χρονικό 
διάστημα και συνδέεται με τις 
μελλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης.

θη η καταβολή του συνόλου της 
μεταβλητής συνιστώσας της αμοιβής
αναστέλλεται για χρονικό διάστημα όχι 
μικρότερο της πενταετίας· η οφειλόμενη 
βάσει των συμφωνιών αναβολής αμοιβή 
κατοχυρώνεται το πολύ κατ’ αναλογία 
του χρόνου· 

Or. fr

Τροπολογία 63
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) η μεταβλητή αμοιβή καταβάλλεται ή 
κατοχυρώνεται μόνον εφόσον συνάδει με 
τη συνολική χρηματοοικονομική 
κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος  
και δικαιολογείται από τις επιδόσεις της 
συγκεκριμένης μονάδας της επιχείρησης 
και του συγκεκριμένου προσώπου· κατά 
τα λοιπά, η συνολική μεταβλητή αμοιβή 
μειώνεται σημαντικά και ενδεχομένως 
ακυρώνεται, όταν το πιστωτικό ίδρυμα 
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σημειώνει μέτριες ή αρνητικές 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις. 

Or. fr

Τροπολογία 64
Kωνσταντίνος Πουπάκης 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ήδη υπάρχουσες συμβολαιακές αμοιβές 
σχετιζόμενες με τη λήξη της 
απασχόλησης  θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και να διατηρηθούν μόνο 
αν εξάγεται το ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι 
βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τη 
δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και 
τη σωστή λήψη κινδύνου. Κάθε τέτοια 
αμοιβή θα πρέπει να σχετίζεται με την 
απόδοση που επετεύχθη μέσα στο χρόνο 
και σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην επιδοκιμάζεται η αποτυχία.

Or. el

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλεφθεί και η περίπτωση των αποζημιώσεων σε περίπτωση λήξης εργασίας.

Τροπολογία 65
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 – στοιχείο-θ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ.β) τα μέλη του προσωπικού 
υποχρεούνται να μη χρησιμοποιούν 
προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης 
κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με 
αμοιβή ή ευθύνη ώστε να 
καταστρατηγούνται οι περιλαμβανόμενοι 
στις ρυθμίσεις περί αποδοχών μηχανισμοί 
ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο. Η μη 
τήρηση της δέσμευσης αυτής πρέπει να 
επιφέρει κυρώσεις αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. fr

Τροπολογία 66
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα V – Τμήμα 11 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22α. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
είναι σημαντικά από άποψη μεγέθους, 
εσωτερικής οργάνωσης καθώς και από 
άποψη φύσης, πεδίου και πολύπλοκου 
χαρακτήρα δραστηριοτήτων συγκροτούν 
επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή 
αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπον 
ώστε να εκφέρει αρμοδίως και 
ανεξαρτήτως γνώμη για πολιτικές και 
πρακτικές περί αμοιβών και για τα 
κίνητρα που δημιουργούνται για τη 
διαχείριση του κινδύνου, του κεφαλαίου 
και της ρευστότητας
Η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για 
την προετοιμασία των αποφάσεων 
σχετικά με τις αμοιβές, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους φορείς 
εκπροσώπησης του προσωπικού 
(επιτροπή επιχείρησης) κυρίως εκείνων 
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που έχουν επιπτώσεις στους κινδύνους 
και τη διαχείριση των κινδύνων του 
συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος και 
οι οποίες πρόκειται να ληφθούν από το 
διαχειριστικό όργανο κατά την άσκηση 
της εποπτείας. Χρέη προέδρου της 
επιτροπής αποδοχών ασκεί ένα μέλος του 
διαχειριστικού οργάνου που δεν ασκεί 
εκτελεστικά καθήκοντα στο συγκεκριμένο 
πιστωτικό ίδρυμα. 

Or. fr

Τροπολογία 67
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο γ
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα XII – Μέρος 2 – σημείο 15 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό της μισθολογικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, πληροφοριών 
σχετικά με τη σύνθεση και την εντολή της 
μισθολογικής επιτροπής, της επωνυμίας 
του εξωτερικού συμβούλου του οποίου οι 
υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για τον 
καθορισμό της μισθολογικής πολιτικής και 
του ρόλου των οικείων ενδιαφερομένων,

α) πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό της μισθολογικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, πληροφοριών 
σχετικά με τη σύνθεση και την εντολή της 
μισθολογικής επιτροπής, του εξωτερικού 
συμβούλου του οποίου οι υπηρεσίες 
χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της 
μισθολογικής πολιτικής και του ρόλου των 
οικείων ενδιαφερομένων και, ιδίως, τη 
γνωμοδότηση των φορέων 
εκπροσώπησης του προσωπικού (της 
επιτροπής επιχείρησης)·

Or. fr
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Τροπολογία 68
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – σημείο 4 – σημείο c
Οδηγία 2006/48/ΕΚ
Παράρτημα XII – Μέρος 2 – σημείο 15 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) συνολικές ποσοτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις αμοιβές, ανάλογα με τα 
διοικητικά στελέχη και μέλη του 
προσωπικού των οποίων οι δράσεις έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
του πιστωτικού ιδρύματος, στις οποίες 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
i) ποσά αμοιβής για το οικονομικό έτος, 
με την κατανομή της σε σταθερή και 
μεταβλητή αμοιβή και αριθμός των 
δικαιούχων· 
ii) ποσό  και μορφή της μεταβλητής
αμοιβής, με την κατανομή της, μεταξύ
άλλων, σε χρηματικά ποσά, μετοχές και 
μέσα που συνδέονται με τις μετοχές·
iii) ποσά εκκρεμούς αμοιβής υπό 
αναστολή, με την κατανομή της σε 
κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα 
μερίδια
iv) τα ποσά αμοιβής υπό αναστολή τα 
οποία έχει αποφασιστεί να δοθούν κατά 
το οικονομικό έτος, που καταβλήθηκαν 
και μειώθηκαν μέσω αναπροσαρμογών 
των επιδόσεων· 
v) νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και 
αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το οικονομικό έτος και αριθμός των 
δικαιούχων των εν λόγω πληρωμών· και 
vi) τα ποσά των πληρωμών λόγω 
αποχώρησης τα οποία έχει αποφασιστεί 
να δοθούν κατά το οικονομικό έτος, 
αριθμός των δικαιούχων και το 
υψηλότερο ποσό που έχει αποφασιστεί να 
δοθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο. 
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Or. fr


