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Muudatusettepanek 40
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ülemäärane ja ettevaatamatu riskide 
võtmine pangandussektoris on viinud 
finantseerimisasutuste maksejõuetuse 
tekkimiseni ja põhjustanud süsteemseid 
probleeme liikmesriikides ja kogu 
maailmas. Kuigi sääraseid riske võeti 
paljudel keerukatel põhjustel, on 
järelevalveasutused ja reguleerivad 
organid, sealhulgas G20 ning Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee, ühiselt 
veendunud, et oma osa oli ka mõningate 
finantseerimisasutuste sobimatutel 
tasustamissüsteemidel. Tasustamispoliitika, 
millega stimuleeritakse võtma asutuse 
puhul üldiselt talutavat riski ületavaid 
riske, võib kahjustada usaldusväärset ja 
tõhusat riskijuhtimist ning toetada 
ülemääraste riskide võtmist.

(1) Ülemäärane ja ettevaatamatu riskide 
võtmine pangandussektoris on viinud 
finantseerimisasutuste maksejõuetuse 
tekkimiseni ja põhjustanud süsteemseid 
probleeme liikmesriikides ja kogu 
maailmas. Kuigi sääraseid riske võeti 
paljudel keerukatel põhjustel, on 
järelevalveasutused ja reguleerivad 
organid, sealhulgas G20 ning Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee, ühiselt 
veendunud, et oma osa oli ka mõningate 
finantseerimisasutuste sobimatutel 
tasustamissüsteemidel. Tasustamispoliitika, 
millega stimuleeritakse võtma asutuse 
puhul üldiselt talutavat riski ületavaid 
riske, võib kahjustada usaldusväärset ja 
tõhusat riskijuhtimist ning toetada 
ülemääraste riskide võtmist. Selles 
kontekstis tuleks eriliselt arvestada 
rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud ja 
heaks kiidetud põhimõtteid, mille on 
kehtestanud finantsstabiilsuse nõukogu 
(FSB).

Or. de

Muudatusettepanek 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 
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finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 
järjepidevalt. Seepärast on asjakohane 
täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika peamised põhimõtted, 
millega tagatakse, et tasustamissüsteem ei 
innustaks üksikisikuid liigseid riske võtma, 
vaid oleks kooskõlas asutuse 
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise.

finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 
järjepidevalt. Lisaks on levinud mure, et 
finantssektoris on juhtide tasu liiga kõrge, 
sest see on sageli kuni 300-kordne 
keskmise töötaja palk. Varasema tava 
kohaselt ei tohtinud juhtide tasu olla 
suurem kui 20-kordne sama sektori 
töötajate madalaim palk. Selline areng on 
selgelt vastuolus Euroopa sotsiaalse 
mudeli traditsioonidega ja selle 
eesmärgiga saavutada sissetuleku 
võrdsem jaotumine. Finantssektoris on 
vaja uut äriühingu üldjuhtimise mudelit, 
et edendada pikaajalist jätkusuutlikkust ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust. Seepärast on 
asjakohane täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika selged põhimõtted, 
millega tagatakse, et tasustamissüsteem ei 
innustaks üksikisikuid liigseid riske võtma, 
vaid oleks kooskõlas asutuse 
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise. Märkimisväärse suurusega 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
peaksid looma sõltumatud 
töötasukomisjonid, mis moodustaksid 
lahutamatu osa nende 
juhtimisstruktuurist ja korraldusest. 
Töötasukomisjonid peaksid tegema 
koostööd riski ja vastavusega seotud 
ülesannete eest vastutajatega, et jälgida 
riski-, kapitali ja likviidsuse juhtimiseks 
loodud stiimuleid.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 
finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 
järjepidevalt. Seepärast on asjakohane 
täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika peamised põhimõtted, 
millega tagatakse, et tasustamissüsteem ei 
innustaks üksikisikuid liigseid riske võtma, 
vaid oleks kooskõlas asutuse 
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan 
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise.

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 
finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 
järjepidevalt. Seepärast on asjakohane 
täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika peamised selged ja 
läbipaistvad põhimõtted ning määrata 
need kindlaks töötajaid ja nende 
asutusesiseseid esindajaid kaasates, 
millega tagatakse, et tasustamissüsteem ei 
innustaks üksikisikuid liigseid riske võtma, 
vaid oleks kooskõlas asutuse 
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan 
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise. Märkimisväärse suurusega 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
peaksid looma sõltumatu 
töötasukomisjoni, mis moodustaks nende 
juhtimisstruktuuri ja organisatsiooni 
lahutamatu osa. Töötasukomisjonid 
peaksid tegema koostööd riskijuhtimise ja 
järelevalvega tegelevate töötajatega, et 
teostada järelevalvet riskide, kapitali ja 
likviidsuse juhtimiseks loodud stiimulite 
üle.

Or. fr
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Muudatusettepanek 43
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 
finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 
järjepidevalt. Seepärast on asjakohane 
täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika peamised põhimõtted, 
millega tagatakse, et tasustamissüsteem ei 
innustaks üksikisikuid liigseid riske võtma, 
vaid oleks kooskõlas asutuse 
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan 
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise.

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 
finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 
järjepidevalt. Seepärast on asjakohane 
täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika peamised selged
põhimõtted, millega tagatakse, et 
tasustamissüsteem ei innustaks 
üksikisikuid liigseid riske võtma, vaid 
oleks kooskõlas asutuse ja kõigi töötajate
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan 
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise. Märkimisväärse suurusega 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
peaksid looma sõltumatu 
töötasukomisjoni, mis moodustaks nende 
juhtimisstruktuuri ja organisatsiooni 
lahutamatu osa. Töötasukomisjonid 
peaksid tegema koostööd riskijuhtimise ja 
järelevalvega tegelevate töötajatega ning 
töötajate esindusorganitega (töönõukogu), 
et teostada järelevalvet riskide, kapitali ja 
likviidsuse juhtimiseks loodud stiimulite 
üle.

Or. fr
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Muudatusettepanek 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tasustamispoliitika eesmärk peaks 
olema viia töötajate isiklikud eesmärgid 
kooskõlla asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu pikaajaliste huvidega. 
Tasu tulemuspõhiste elementide hindamine 
peaks põhinema pikaajalistel töötulemustel 
ja võtma arvesse selliste tulemustega 
seotud võimalikke riske. Töötulemusi 
tuleks hinnata mitmeaastase (näiteks 
kolme- kuni viieaastase) raamistiku alusel, 
et hindamine põhineks pikaajalistel 
töötulemustel ja et maksete tegemine 
tulemustasu alusel jaotuks üle äriühingu 
äritsükli.

(5) Tasustamispoliitika eesmärk peaks 
olema viia töötajate isiklikud eesmärgid 
kooskõlla asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu pikaajaliste huvidega. 
Tasu tulemuspõhiste elementide hindamine 
peaks põhinema pikaajalistel töötulemustel 
ja võtma arvesse selliste tulemustega 
seotud võimalikke riske. Töötulemusi 
tuleks hinnata mitmeaastase (näiteks 
kolme- kuni viieaastase) raamistiku alusel, 
et hindamine põhineks pikaajalistel 
töötulemustel ja et maksete tegemine 
tulemustasu alusel jaotuks üle äriühingu 
äritsükli. Edasilükatud muutuvtasude 
maksmist õigustavate pikemaajaliste 
tulemuste hindamisel tuleks võtta 
asjakohaselt arvesse Euroopa 
Kvaliteedijuhtimise Fondi (EFQM) 
mudeliga seotud kõrge kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse kriteeriume ja eesmärke 
(mis puudutab muu hulgas töötajate 
arengut, kvaliteetse tööhõive parandamist, 
klientide rahulolu ja ressursside 
haldamist) ning ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse eesmärke. 

Or. en

Muudatusettepanek 45
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tasustamispoliitika eesmärk peaks 
olema viia töötajate isiklikud eesmärgid 

(5) Tasustamispoliitika eesmärk peaks 
olema viia töötajate isiklikud eesmärgid 
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kooskõlla asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu pikaajaliste huvidega. 
Tasu tulemuspõhiste elementide hindamine 
peaks põhinema pikaajalistel töötulemustel 
ja võtma arvesse selliste tulemustega 
seotud võimalikke riske. Töötulemusi 
tuleks hinnata mitmeaastase (näiteks 
kolme- kuni viieaastase) raamistiku alusel, 
et hindamine põhineks pikaajalistel 
töötulemustel ja et maksete tegemine 
tulemustasu alusel jaotuks üle äriühingu 
äritsükli.

kooskõlla asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu pikaajaliste huvidega. 
Tasu tulemuspõhiste elementide hindamine 
peaks põhinema pikaajalistel töötulemustel 
ja võtma arvesse selliste tulemustega 
seotud võimalikke riske. Töötulemusi 
tuleks hinnata mitmeaastase (näiteks 
kolme- kuni viieaastase) raamistiku alusel, 
et hindamine põhineks pikaajalistel 
töötulemustel ja et maksete tegemine 
tulemustasu alusel jaotuks üle äriühingu 
äritsükli. Edasilükatud muutuvtasude 
väljamaksmist õigustavate pikemaajaliste 
tulemuste hindamisel tuleks arvestada ka 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja säästva 
arengu eesmärke.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tasustamispoliitika eesmärk peaks 
olema viia töötajate isiklikud eesmärgid 
kooskõlla asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu pikaajaliste huvidega.
Tasu tulemuspõhiste elementide hindamine 
peaks põhinema pikaajalistel töötulemustel 
ja võtma arvesse selliste tulemustega 
seotud võimalikke riske. Töötulemusi 
tuleks hinnata mitmeaastase (näiteks
kolme- kuni viieaastase) raamistiku alusel, 
et hindamine põhineks pikaajalistel 
töötulemustel ja et maksete tegemine 
tulemustasu alusel jaotuks üle äriühingu 
äritsükli.

(5) Tasustamispoliitika eesmärk peaks 
olema viia töötajate isiklikud eesmärgid 
kooskõlla asjaomase krediidiasutuse või 
investeerimisühingu pikaajaliste huvidega.
Tasu tulemuspõhiste elementide hindamine 
peaks põhinema pikaajalistel töötulemustel 
ja võtma arvesse selliste tulemustega 
seotud võimalikke riske. Töötulemusi 
tuleks hinnata mitmeaastase (näiteks 
vähemalt viieaastase) raamistiku alusel, et 
hindamine põhineks pikaajalistel 
töötulemustel ja et maksete tegemine 
tulemustasu alusel jaotuks üle äriühingu 
äritsükli. Muutuvtasude maksmise 
edasilükkamist õigustavate pikaajaliste 
tulemuste hindamisel tuleks hõlmata 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse eesmärke. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Muutuva tasuosa maksmine tuleks 
edasi lükata vähemalt kolmeks aastaks. 
See ajavahemik võib märgatavalt 
suureneda kooskõlas ametiastme 
muutumise või vastutuse kasvuga. Lisaks 
peaks suur osa muutuvast tasuosast 
koosnema krediidiasutuse või 
investeerimisühingu aktsiatest või 
aktsiatega seotud instrumentidest (v.a 
aktsiaoptsioonid), sõltuvalt asjaomase 
asutuse õiguslikust struktuurist. Juhul kui 
krediidiasutused või investeerimisühingud 
ei ole noteeritud, tuleks selline tasu 
vajaduse korral väljastada muudes 
mitterahalistes vahendites. Siinkohal on 
väga oluline proportsionaalsuse 
põhimõte, kuna nimetatud nõuete 
kohaldamine ei pruugi väikeste 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
puhul olla alati asjakohane.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Muutuva tasuosa maksmine tuleks 
sobiva ajavahemiku võrra edasi lükata. 
See ajavahemik peaks märgatavalt 
suurenema kooskõlas ametiastme 
muutumise või vastutuse kasvuga. Lisaks 
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peaks suur osa muutuvast tasuosast 
koosnema krediidiasutuse või 
investeerimisühingu aktsiatest või 
aktsiatega seotud instrumentidest, 
sõltuvalt asjaomase asutuse õiguslikust 
struktuurist. Juhul kui krediidiasutused 
või investeerimisühingud ei ole 
noteeritud, tuleks selline tasu vajaduse 
korral väljastada muudes mitterahalistes 
vahendites. Siinkohal on väga oluline 
proportsionaalsuse põhimõte, kuna 
nimetatud nõuete kohaldamine ei pruugi 
väikeste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute puhul olla alati 
asjakohane.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Selliste elementide ja eesmärkide 
kindlaksmääramisel, mille põhjal 
hinnatakse pikaajalisi tulemusi, tuleks 
lisaks tulemuste ja sellega seotud riskide 
ühisele hindamisele võtta arvesse ka 
sotsiaalse vastutuse valdkonna tulemusi ja 
eesmärke, mis muudab edasilükatud 
muutuvtasude maksmise teatava piirini 
vastuvõetavaks.

Or. el

Selgitus

Paljud majanduslike argumentide aspektid on intuitiivsed ning puudutavad töökohtade 
säilitamist ja töötajate suuremat hõivamist, tootlikkuse tõstmist, suhete parandamist kohaliku 
kogukonnaga ning otseselt ja/või kaudselt asjasse puutuvate põhiosalistega. 
Argumenteerimismudel, mis võtab arvesse ettevõtete sotsiaalset vastutust, võib samuti olla 
innovatsiooniallikas, mille kriteeriumid on teenuste kvaliteet ja usaldatavus. Siiski on üks 
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ettevõtete sotsiaalse vastutuse peamisi liikumapanevaid jõude riski juhtimine ja vältimine.

Muudatusettepanek 50
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kuna tagatud muutuvtasud ei ole 
kooskõlas usaldusväärse riskijuhtimise 
ega töötulemustele vastava tasu 
põhimõttega, ei tohiks neid arvestada 
töötasu strateegia väljatöötamisel. 
Erandkorras võib maksta väga piiratud 
arvul juhtudel tagatud muutuvtasu, seda 
ainult uute töötajate töölevõtmisel ja 
ainult esimesel tööaastal.

Or. el

Selgitus

Muudatusettepanek kuulub meetmete hulka, millega ergutatakse põhjaliku väljaõppe saanud 
töötajate töölevõtmist.

Muudatusettepanek 51
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Krediidiasutused ja 
investeerimisühingud peaksid oma 
töötajatelt nõudma, et nad ei kasutaks 
isiklikke riskimaandamisstrateegiaid ega 
kindlustust, mis kahjustaks nende 
tasustamissüsteemis sisalduvaid 
riskimaandusmõjusid. Selle nõude 
täitmata jätmise eest tuleks määrata 
piisav, proportsionaalne ja hoiatav 
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karistus.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et tagada turu jaoks 
tasustamissüsteemide ja nendega seotud 
riskide piisav läbipaistvus, peaksid 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
avaldama teabe oma tasustamispoliitika ja -
tavade kohta, mida rakendatakse töötajate 
puhul, kelle ametialane tegevus oluliselt 
mõjutab asjaomase äriühingu riskiprofiili.
See kohustus ei piira Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

(12) Et tagada turu jaoks 
tasustamissüsteemide ja nendega seotud 
riskide piisav läbipaistvus, peaksid 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
avaldama üksikasjaliku teabe oma 
tasustamispoliitika ja -tavade ning 
konfidentsiaalsuse kaalutlusel 
kogusummade kohta, mida rakendatakse 
töötajate ja juhtide puhul, kelle ametialane 
tegevus oluliselt mõjutab asjaomase 
äriühingu riskiprofiili. See teave peaks 
olema kättesaadav kõigile sidusrühmadele 
(aktsionärid, töötajad ja üldsus). See 
kohustus ei piira Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta. Töötajate 
õigus teavitamisele ja nõustamisele tuleks 
tagada Euroopa töönõukogude kaasamise 
abil. Selle nõude täitmata jätmise eest 
tuleks määrata piisav, proportsionaalne ja 
hoiatav karistus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 53
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tasustamispoliitika on kooskõlas 
usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega 
ning edendab seda ega motiveeri võtma 
riske, mis ületavad krediidiasutuse puhul 
talutava riski piiri;

a) tasustamispoliitika on kooskõlas 
usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega 
ning edendab seda ega motiveeri võtma 
riske, mis ületavad krediidiasutuse puhul 
talutava riski piiri, ning sisaldab meetmeid 
teabealase ebaühtluse ja huvide konflikti 
vältimiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tasustamispoliitika peaks rõhutama 
töötasude asutusesisese 
proportsionaalsuse vajadust, sidudes 
juhtkonna töötasu ja pensionide 
kogusummade muutumise töötajate 
töötasu ja pensionide muutumisega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kui tasustamine on seotud 
töötulemustega, põhineb kogusumma 
üksikisiku ja asjaomase äriüksuse ning 
kogu krediidiasutuse töötulemuste 
hindamisel;

e) kui tasustamine on seotud 
töötulemustega, põhineb kogusumma 
üksikisiku ja asjaomase äriüksuse ning 
kogu krediidiasutuse töötulemuste 
hindamisel ning töötulemuste hindamisel 
võetakse arvesse finants- ja ka muid 
kriteeriume, sealhulgas EFQMi mudeli ja 
ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud 
kriteeriume;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) töötulemusi hinnatakse vähemalt 
kolmeaastase raamistiku alusel, et 
hindamine põhineks pikaajalistel 
töötulemustel ja tulemuspõhise tasuosa 
väljamaksmine jaotuks üle ajavahemiku, 
mille puhul võetakse arvesse äriühingu 
majandustsüklit ja äririske;

Or. fr
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Muudatusettepanek 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) keelatud on moodustada muutuv 
tasuosa aktsiaoptsioonidest või sarnastest 
instrumentidest; 

Or. en

Selgitus

Viimase aja kogemused on näidanud, et aktsiaoptsioonide või sarnaste instrumentide 
kasutamine muutuva tasuosana stimuleerib lühiajalist suunitlust, manipuleerivaid tavasid 
krediidiasutuste aktsionäride vara suurendamiseks ja ülemäärast riskide võtmist – käitumine, 
mida ettepanekuga püütakse tõkestada.

Muudatusettepanek 58
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) muutuvat tasuosa ei või mingil juhul 
garanteerida;

Or. fr

Selgitus

Nn kuldse tervituse tüüpi maksed tekitavad finantssektoris liigset tööjõu voolavust ja 
õhutavad töötajaid lühiajaliselt liigseid riske võtma.
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Muudatusettepanek 59
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kogu töötasu moodustava põhi- ja 
muutuvtasu vahel valitseb sobiv tasakaal;
põhitasu moodustab kogu töötasust 
piisavalt suure osa ning võimaldab 
rakendada täielikult paindlikku 
preemiasüsteemi, sealhulgas kasutada 
võimalust jätta preemia maksmata;

f) kogu töötasu moodustava põhi- ja 
muutuvtasu vahel valitseb sobiv tasakaal;
põhitasu moodustab kogu töötasust 
vähemalt 80% ning võimaldab rakendada 
täielikult paindlikku muutuvtasupoliitikat, 
sealhulgas kasutada võimalust jätta 
muutuv tasuosa maksmata;

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kogu töötasu moodustava põhi- ja 
muutuvtasu vahel valitseb sobiv tasakaal; 
põhitasu moodustab kogu töötasust 
piisavalt suure osa ning võimaldab 
rakendada täielikult paindlikku 
preemiasüsteemi, sealhulgas kasutada 
võimalust jätta preemia maksmata;

f) kogu töötasu moodustava põhi- ja 
muutuvtasu vahel valitseb sobiv tasakaal; 
põhitasu moodustab kogu töötasust 
piisavalt suure osa ning võimaldab 
rakendada piiravat muutuvtasu poliitikat, 
sealhulgas kasutada võimalust jätta
muutuvtasu maksmata;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) muutuvtasust vähemalt 50 % suhtes 
kohaldatakse EFQMi mudeliga seotud 
kriteeriume ning ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse või ettevõtete sotsiaalsete 
tulemuste kriteeriume ja eesmärke; 
muutuvtasu suhtes kohaldatakse 
asjakohast kinnipidamise poliitikat, mille 
eesmärk on viia stiimulid kooskõlla 
krediidiasutuse pikemaajaliste huvidega 
ja edendada säästvat arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suure preemia peamise osa
väljamaksmine lükatakse teatava 
ajavahemiku võrra edasi ja 
väljamaksmine on seotud äriühingu 
edaspidiste töötulemustega.”

i) muutuva tasuosa täies mahus
väljamaksmine lükatakse vähemalt viie 
aasta võrra edasi;
edasilükkamiskriteeriumide alusel 
väljamakstavat töötasu ei omandata 
kiiremini kui proportsionaalselt makstavat 
töötasu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 63
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Annex 1 – point 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) muutuvtasu makstakse välja või seda 
saadakse ainult juhul, kui see on 
krediidiasutuse kui terviku 
finantsseisundit arvestades jätkusuutlik 
ning äriüksuse ja asjaomase isiku 
töötulemusi arvestades õigustatud; kui 
muud tegurid ei muutu, aga 
krediidiasutuse finantstulemused 
muutuvad viletsamaks või negatiivseks, 
vähendatakse muutuvtasu kogusummat 
märkimisväärselt või vajaduse korral 
muutuvtasu tühistatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) tegevuse lõpetamisega seotud juba 
olemasolevad lepinguga ette nähtud 
töötasud vaadatakse läbi ja need 
säilitatakse ainult juhul, kui on selge, et 
nendega luuakse pikaajalist väärtust ja 
võetakse mõistlikult riske. Seda liiki 
töötasu peab olema seotud aasta jooksul 
saavutatud tulemustega ja kavandatud nii, 
et sellega ei premeeritaks ebaõnnestumist. 
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Or. el

Selgitus

Tuleb ette näha ka tegevuse lõpetamisel hüvitise maksmise juhtum.

Muudatusettepanek 65
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) töötajatelt nõutakse, et nad ei 
kasutaks isiklikke 
riskimaandamisstrateegiaid ega töötasu-
ja vastutuskindlustust, mis kahjustaks 
nende tasustamissüsteemis sisalduvaid 
riskimaandusmõjusid. Selle nõude 
täitmata jätmise eest tuleks määrata 
piisav, proportsionaalne ja hoiatav 
karistus

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – jagu 11 – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. Oma suuruse, sisemise korralduse 
ning tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse 
poolest märkimisväärsed krediidiasutused 
moodustavad töötasukomisjoni. 
Töötasukomisjon moodustatakse nii, et 
komisjonil oleks võimalik teha pädevaid ja 
sõltumatuid otsuseid tasustamispoliitika ja 
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-tavade ning riskide, kapitali ja likviidsuse 
juhtimiseks loodud stiimulite kohta.
Töötasukomisjon vastutab koostöös 
töötajate esindusorganitega (töönõukogu) 
selliste tasustamist käsitlevate otsuste 
ettevalmistamise eest, mis mõjutavad 
asjaomase krediidiasutuse riske ja 
riskijuhtimist ning mille peab tegema 
juhtimisorgan oma järelevalvefunktsiooni 
täites. Töötasukomisjoni juhib 
juhtimisorgani liige, kes ei täida 
asjaomases krediidiasutuses ühtegi 
täidesaatvat funktsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
XII lisa – 2. osa – punkt 15 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teave tasustamispoliitika kujundamiseks 
kasutatava otsustusprotsessi kohta, 
sealhulgas vajaduse korral teave 
töötasukomisjoni koosseisu ja volituste 
kohta, selliste väliskonsultantide nimed, 
kelle teenuseid kasutati tasustamispoliitika 
kindlaksmääramisel, ning teave asjaomaste 
sidusrühmade rolli kohta;

a) teave tasustamispoliitika kujundamiseks 
kasutatava otsustusprotsessi kohta, 
sealhulgas vajaduse korral teave 
töötasukomisjoni koosseisu ja volituste 
kohta, teave väliskonsultandi kohta, kelle 
teenuseid kasutati tasustamispoliitika 
kindlaksmääramisel, ning teave asjaomaste 
sidusrühmade rolli kohta, eelkõige 
töötajate esindusorganite (töönõukogu) 
esitatud arvamuse kohta;

Or. fr
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Muudatusettepanek 68
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
XII lisa – 2. osa – punkt 15 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kvantitatiivne koondteave tasustamise 
kohta kõrgema astme juhtkonna ja selliste 
töötajate lõikes, kelle tegevus mõjutab 
oluliselt krediidiasutuse riskiprofiili, mis 
sisaldab järgmist:
i) majandusaastal makstud töötasu 
suurus, esitatuna eraldi põhi- ja 
muutuvtasuna, ning tasu saajate arv;
ii) muutuvtasu suurus ja vorm, muu 
hulgas eraldi rahalise tasu, aktsiate ja 
aktsiatega seotud instrumentide kaupa;
iii) väljamaksmata edasilükatud töötasu 
suurus omandatud ja omandamata osade 
kaupa;
iv) majandusaasta jooksul määratud 
edasilükatud töötasu suurus, mis on välja 
makstud ja mida on vähendatud 
tulemuskriteeriumite abil;
v) majandusaasta jooksul makstud 
tööleasumis- ja lahkumistasude suurus 
ning selliste tasude saajate arv; ja
vi) majandusaasta jooksul makstud 
lahkumistasude suurus, nende saajate arv 
ja suurim ühele isikule makstud 
lahkumistasu.

Or. fr


