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Tarkistus 40
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Pankkialalla harjoitettu liiallinen ja 
varomaton riskinotto on johtanut 
yksittäisten rahoituslaitosten konkursseihin 
sekä järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa 
ja muualla maailmassa. Vaikka tällaiseen 
riskinottoon on monia, mutkikkaita syitä, 
valvontaviranomaiset ja sääntelyelimet, 
mukaan luettuina G20-ryhmä ja Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea, 
ovat yhtä mieltä siitä, että joidenkin 
rahoituslaitosten epäasianmukaiset palkka-
ja palkkiorakenteet ovat olleet yksi 
riskinottoon vaikuttaneista tekijöistä. 
Palkka- ja palkkiopolitiikka, jossa 
kannustetaan ottamaan riskejä, jotka 
ylittävät laitoksen yleisen riskirajan, voi 
heikentää moitteetonta ja tehokasta 
riskienhallintaa ja vahvistaa liiallista 
riskinottoa.

(1) Pankkialalla harjoitettu liiallinen ja 
varomaton riskinotto on johtanut 
yksittäisten rahoituslaitosten konkursseihin 
sekä järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa 
ja muualla maailmassa. Vaikka tällaiseen 
riskinottoon on monia, mutkikkaita syitä, 
valvontaviranomaiset ja sääntelyelimet, 
mukaan luettuina G20-ryhmä ja Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea, 
ovat yhtä mieltä siitä, että joidenkin 
rahoituslaitosten epäasianmukaiset palkka-
ja palkkiorakenteet ovat olleet yksi 
riskinottoon vaikuttaneista tekijöistä. 
Palkka- ja palkkiopolitiikka, jossa 
kannustetaan ottamaan riskejä, jotka 
ylittävät laitoksen yleisen riskirajan, voi 
heikentää moitteetonta ja tehokasta 
riskienhallintaa ja kannustaa liialliseen 
riskinottoon. Tässä yhteydessä olisi 
erityisesti otettava huomioon 
kansainvälisellä tasolla sovitut ja 
hyväksytyt periaatteet, jotka 
finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmä (FSB) on määritellyt.

Or. de

Tarkistus 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto (4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto 
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voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 
täytäntöön. Näin ollen on aiheellista 
määritellä moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan perusperiaatteet sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon ja että se on 
sovitettu kyseisen laitoksen
riskinottohalun, arvojen ja pitkän 
aikavälin etujen mukaiseksi. Sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiopolitiikan suunnittelu integroidaan 
rahoituslaitoksen riskienhallintaan, kunkin 
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
hallintoelimen (valvontatoimen) olisi 
vahvistettava yleisesti sovellettavat 
periaatteet, ja palkka- ja palkkiopolitiikan 
olisi vähintään kerran vuodessa oltava 
riippumattoman sisäisen tarkastuksen 
kohteena.

voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 
täytäntöön. Lisäksi ollaan laajasti 
huolestuneita siitä, että rahoitusalan 
johtajien palkat ja palkkiot ovat liian 
suuria ja nousevat usein 300-kertaiseksi 
keskivertotyöntekijään verrattuna. 
Aikaisemmin käytäntönä oli, että 
johtajien palkat eivät saisi ylittää samalla 
alalla toimivien työntekijöiden alinta 
palkkaa yli 20-kertaisesti. Tämä kehitys ei 
lainkaan vastaa Euroopan sosiaalista 
mallia ja sen tavoitetta, jonka mukaan 
tulojen olisi jakauduttava tasaisemmin. 
Rahoitusalalla tarvitaan uusi 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän malli, 
jotta voidaan edistää pitkän aikavälin 
kestävyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Näin ollen on 
aiheellista määritellä selkeät moitteettoman 
palkka- ja palkkiopolitiikan periaatteet sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon ja että se on 
sovitettu kyseisen laitoksen
riskinottohalukkuuden, arvojen ja pitkän 
aikavälin etujen mukaiseksi. Sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiopolitiikan suunnittelu integroidaan 
rahoituslaitoksen riskienhallintaan, kunkin 
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
hallintoelimen (valvontatoimen) olisi 
vahvistettava yleisesti sovellettavat 
periaatteet, ja palkka- ja palkkiopolitiikan 
olisi vähintään kerran vuodessa oltava 
riippumattoman sisäisen tarkastuksen 
kohteena. Kokonsa johdosta merkittävinä 
pidettävien luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten olisi perustettava 
riippumaton palkka- ja palkkiokomitea 
hallintorakenteensa ja organisaationsa 
kiinteäksi osaksi. Tällaisten palkka- ja 
palkkiokomiteoiden olisi toimittava 
yhteistyössä riski- ja valvontatoimista 
vastaavien elinten kanssa, jotta voidaan 
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seurata riskienhallintaa sekä pääomien ja 
likviditeetin hoitoa varten luotuja 
kannustimia.

Or. en

Tarkistus 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto 
voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 
täytäntöön. Näin ollen on aiheellista 
määritellä moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan perusperiaatteet sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon ja että se on 
sovitettu kyseisen laitoksen 
riskinottohalun, arvojen ja pitkän aikavälin 
etujen mukaiseksi. Sen varmistamiseksi, 
että palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelu 
integroidaan rahoituslaitoksen 
riskienhallintaan, kunkin luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen hallintoelimen 
(valvontatoimen) olisi vahvistettava 
yleisesti sovellettavat periaatteet, ja palkka-
ja palkkiopolitiikan olisi vähintään kerran 
vuodessa oltava riippumattoman sisäisen 
tarkastuksen kohteena.

(4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto 
voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 
täytäntöön. Näin ollen on aiheellista 
määritellä moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan selkeät ja avoimet 
perusperiaatteet, joiden määrittämiseen 
työntekijät ja heidän edustajansa 
osallistuvat yrityksen puitteissa, sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon ja että se on 
sovitettu kyseisen laitoksen 
riskinottohalun, arvojen ja pitkän aikavälin 
etujen mukaiseksi. Sen varmistamiseksi, 
että palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelu 
integroidaan rahoituslaitoksen 
riskienhallintaan, kunkin luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen hallintoelimen 
(valvontatoimen) olisi vahvistettava 
yleisesti sovellettavat periaatteet, ja palkka-
ja palkkiopolitiikan olisi vähintään kerran 
vuodessa oltava riippumattoman sisäisen 
tarkastuksen kohteena. Kokonsa johdosta 
merkittävinä pidettävien luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten olisi perustettava 
riippumaton palkka- ja palkkiokomitea 
hallintorakenteensa ja organisaationsa 
kiinteäksi osaksi. Palkka- ja 
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palkkiokomiteoiden olisi toimittava 
yhteistyössä riski- ja valvontatoimen 
kanssa, jotta voidaan seurata 
riskienhallintaa sekä pääomien ja 
likviditeetin hoitoa varten luotuja 
kannustimia.

Or. fr

Tarkistus 43
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto 
voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 
täytäntöön. Näin ollen on aiheellista 
määritellä moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan perusperiaatteet sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon ja että se on 
sovitettu kyseisen laitoksen 
riskinottohalun, arvojen ja pitkän aikavälin 
etujen mukaiseksi. Sen varmistamiseksi, 
että palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelu 
integroidaan rahoituslaitoksen 
riskienhallintaan, kunkin luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen hallintoelimen 
(valvontatoimen) olisi vahvistettava 
yleisesti sovellettavat periaatteet, ja palkka-
ja palkkiopolitiikan olisi vähintään kerran 
vuodessa oltava riippumattoman sisäisen 
tarkastuksen kohteena.

(4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto 
voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 
täytäntöön. Näin ollen on aiheellista 
määritellä selkeät moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan periaatteet sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon ja että se on 
sovitettu kyseisen laitoksen ja sen kaikkien 
työntekijöiden riskinottohalukkuuden, 
arvojen ja pitkän aikavälin etujen 
mukaiseksi. Sen varmistamiseksi, että 
palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelu 
integroidaan rahoituslaitoksen 
riskienhallintaan, kunkin luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen hallintoelimen 
(valvontatoimen) olisi vahvistettava 
yleisesti sovellettavat periaatteet, ja palkka-
ja palkkiopolitiikan olisi vähintään kerran 
vuodessa oltava riippumattoman sisäisen 
tarkastuksen kohteena. Kokonsa johdosta 
merkittävinä pidettävien luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten olisi perustettava 
riippumaton palkka- ja palkkiokomitea 
hallintorakenteensa ja organisaationsa 
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kiinteäksi osaksi. Palkka- ja 
palkkiokomiteoiden olisi toimittava 
yhteistyössä riski- ja valvontatoimen sekä 
henkilöstöä edustavan elimen 
(yritysneuvosto) kanssa, jotta voidaan 
seurata riskienhallintaa sekä pääomien ja 
likviditeetin hoitoa varten luotuja 
kannustimia.

Or. fr

Tarkistus 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Palkka- ja palkkiopolitiikassa olisi 
pyrittävä sovittamaan yhteen henkilöstön 
jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet ja 
kyseisen luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen pitkän aikavälin 
edut. Palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden arvioinnin 
olisi perustuttava pidemmän aikavälin 
tulokseen, ja siinä olisi otettava huomioon 
tulokseen liittyvät riskit, jotka ovat vielä 
jäljellä. Tulosta olisi arvioitava 
monivuotisessa, esimerkiksi 3–5-vuotisessa 
kehyksessä, jotta varmistettaisiin, että 
arviointiprosessi perustuu pidemmän 
aikavälin tulokseen ja että palkka- ja 
palkkiojärjestelmän tulosperusteisten 
osatekijöiden tosiasiallinen maksaminen 
ulottuu yrityksen liiketoimintasyklin yli. 

(5) Palkka- ja palkkiopolitiikassa olisi 
pyrittävä sovittamaan yhteen henkilöstön 
jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet ja 
kyseisen luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen pitkän aikavälin 
edut. Palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden arvioinnin 
olisi perustuttava pidemmän aikavälin 
tulokseen, ja siinä olisi otettava huomioon 
tulokseen liittyvät riskit, jotka ovat vielä 
jäljellä. Tulosta olisi arvioitava 
monivuotisessa, esimerkiksi 3–5-vuotisessa 
kehyksessä, jotta varmistettaisiin, että 
arviointiprosessi perustuu pidemmän 
aikavälin tulokseen ja että palkka- ja 
palkkiojärjestelmän tulosperusteisten 
osatekijöiden tosiasiallinen maksaminen 
ulottuu yrityksen liiketoimintasyklin yli. 
Arvioitaessa pitempiaikaista tulosta 
muuttuvien palkkojen tai palkkioiden 
maksamisen perusteena huomioon olisi 
otettava asianmukaisesti painotettuina 
EFQM-laatupalkintomallin (European 
Foundation for Quality Management) 
kestävyyttä koskevat kriteerit ja tavoitteet 
(esimerkiksi suhteessa työntekijöiden 
kehittymiseen, korkealaatuisen 
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työllisyyden parantamiseen, 
asiakastyytyväisyyteen ja resurssien 
hallintaan) sekä yrityksen 
yhteiskuntavastuuseen liittyvät tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 45
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Palkka- ja palkkiopolitiikassa olisi 
pyrittävä sovittamaan yhteen henkilöstön 
jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet ja 
kyseisen luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen pitkän aikavälin 
edut. Palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden arvioinnin 
olisi perustuttava pidemmän aikavälin 
tulokseen, ja siinä olisi otettava huomioon 
tulokseen liittyvät riskit, jotka ovat vielä 
jäljellä. Tulosta olisi arvioitava 
monivuotisessa, esimerkiksi 3–5-vuotisessa 
kehyksessä, jotta varmistettaisiin, että 
arviointiprosessi perustuu pidemmän 
aikavälin tulokseen ja että palkka- ja 
palkkiojärjestelmän tulosperusteisten 
osatekijöiden tosiasiallinen maksaminen 
ulottuu yrityksen liiketoimintasyklin yli.

(5) Palkka- ja palkkiopolitiikassa olisi 
pyrittävä sovittamaan yhteen henkilöstön 
jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet ja 
kyseisen luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen pitkän aikavälin 
edut. Palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden arvioinnin 
olisi perustuttava pidemmän aikavälin 
tulokseen, ja siinä olisi otettava huomioon 
tulokseen liittyvät, toistaiseksi 
toteutumattomat riskit. Tulosta olisi 
arvioitava monivuotisessa, esimerkiksi 3–
5-vuotisessa kehyksessä, jotta 
varmistettaisiin, että arviointiprosessi 
perustuu pidemmän aikavälin tulokseen ja 
että palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden 
tosiasiallinen maksaminen ulottuu 
yrityksen liiketoimintasyklin yli.
Pidemmän aikavälin tuloksen 
tarkasteluun pitäisi sisällyttää 
yhteiskuntavastuutavoitteita ja kestävää 
kehitystä perusteena jaksotettujen 
muuttuvien palkkio-osien maksamiselle.

Or. de
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Tarkistus 46
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Palkka- ja palkkiopolitiikassa olisi 
pyrittävä sovittamaan yhteen henkilöstön 
jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet ja 
kyseisen luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen pitkän aikavälin 
edut. Palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden arvioinnin 
olisi perustuttava pidemmän aikavälin 
tulokseen, ja siinä olisi otettava huomioon 
tulokseen liittyvät riskit, jotka ovat vielä 
jäljellä. Tulosta olisi arvioitava 
monivuotisessa, esimerkiksi 3–5-
vuotisessa kehyksessä, jotta 
varmistettaisiin, että arviointiprosessi 
perustuu pidemmän aikavälin tulokseen ja 
että palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden 
tosiasiallinen maksaminen ulottuu 
yrityksen liiketoimintasyklin yli.

(5) Palkka- ja palkkiopolitiikassa olisi 
pyrittävä sovittamaan yhteen henkilöstön 
jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet ja 
kyseisen luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen pitkän aikavälin 
edut. Palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden arvioinnin 
olisi perustuttava pidemmän aikavälin 
tulokseen, ja siinä olisi otettava huomioon 
tulokseen liittyvät riskit, jotka ovat vielä 
jäljellä. Tulosta olisi arvioitava 
monivuotisessa, esimerkiksi vähintään 5-
vuotisessa kehyksessä, jotta 
varmistettaisiin, että arviointiprosessi 
perustuu pidemmän aikavälin tulokseen ja 
että palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden 
tosiasiallinen maksaminen ulottuu 
yrityksen liiketoimintasyklin yli.
Pidemmän aikavälin tuloksen 
tarkasteluun pitäisi sisällyttää 
yhteiskuntavastuutavoitteita perusteena 
jaksotettujen muuttuvien palkkio-osien 
maksamiselle. 

Or. fr

Tarkistus 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Muuttuvan palkkio-osan 
maksaminen olisi jaksotettava vähintään 
kolmen vuoden ajalle. Tämän jakson 
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pituus voi kasvaa merkittävästi virkaiän 
ja/tai vastuun mukaan. Huomattava osa 
muuttuvasta palkkio-osasta olisi lisäksi 
maksettava luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen osakkeina tai 
osakkeisiin liittyvinä välineinä kyseisen 
laitoksen oikeudellisen rakenteen 
mukaan, pois luettuina osakeoptiot. 
Muiden kuin pörssissä noteerattujen 
luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten 
kyseessä ollessa tällainen palkkionmaksu 
olisi tarvittaessa suoritettava muina kuin 
käteisvälineinä. Tässä yhteydessä 
suhteellisuusperiaate on erittäin tärkeä, 
sillä aina ei ehkä ole asianmukaista 
soveltaa näitä vaatimuksia pieniin 
luottolaitoksiin ja 
sijoituspalveluyrityksiin.

Or. fr

Tarkistus 48
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Muuttuvan palkkio-osan 
maksaminen olisi jaksotettava 
asianmukaiseksi katsotulle ajalle. Tämän 
jakson pituus voi kasvaa merkittävästi 
virkaiän ja/tai vastuun mukaan. 
Huomattava osa muuttuvasta palkkio-
osasta olisi lisäksi maksettava 
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
osakkeina tai osakkeisiin liittyvinä 
välineinä kyseisen laitoksen oikeudellisen 
rakenteen mukaan. Muiden kuin 
pörssissä noteerattujen luottolaitosten tai 
sijoituspalveluyritysten kyseessä ollessa 
tällainen palkkionmaksu olisi tarvittaessa 
suoritettava muina kuin käteisvälineinä. 
Tässä yhteydessä suhteellisuusperiaate on 
erittäin tärkeä, sillä aina ei ehkä ole 
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asianmukaista soveltaa näitä vaatimuksia 
pieniin luottolaitoksiin ja 
sijoituspalveluyrityksiin.

Or. fr

Tarkistus 49
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Määritettäessä elementtejä ja 
tavoitteita, joiden pohjalta pitkän 
aikavälin suorituksen arviointi tapahtuu, 
huomioon olisi otettava suorituksen ja 
siihen liittyvien riskien samanaikaisen 
arvioinnin lisäksi yhteiskuntavastuuseen 
liittyvät suoritukset ja tavoitteet, mikä 
tiettyyn pisteeseen asti tekee muuttuvien 
palkkio-osien jaksotetusta maksamisesta 
hyväksyttävää.

Or. el

Perustelu

Monet taloudelliset seikat ovat luonteeltaan intuitiivisia ja liittyvät työpaikkojen 
säilyttämiseen ja työntekijöiden yhteiseen toimintaan, tuottavuuden kasvuun sekä parempiin 
suhteisiin paikallisyhteisöjen sekä suoraan ja/tai välillisesti kyseessä olevien keskeisten 
osapuolten kanssa. Yritysten yhteiskuntavastuun huomioon ottava perustelumalli voi myös 
muodostaa innovaation lähteen perustanaan palvelujen laatu ja luotettavuus. Yksi yritysten 
yhteiskuntavastuun keskeisistä taustatekijöistä on kuitenkin riskien hallinta ja ehkäiseminen.
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Tarkistus 50
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Koska taatut muuttuvat palkkio-osat 
eivät ole yhteensopivia moitteettoman 
riskien hallinnan tai suoritusperusteisen 
palkitsemisen periaatteiden kanssa, niitä 
ei saisi sisällyttää palkkoja ja palkkioita 
koskevan strategian käsittelyyn. 
Poikkeuksellisesti voidaan myöntää hyvin 
pieni määrä taattuja muuttuvia palkkioita 
ainoastaan uuden henkilöstön 
palkkaamisen yhteydessä, ja tämä on 
rajattava ensimmäiseen 
työskentelyvuoteen.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kannustamaan ottamaan palvelukseen täysin koulutettua henkilöstöä.

Tarkistus 51
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten olisi vaadittava 
henkilöstönsä jäseniltä sitoumusta siitä, 
etteivät he käytä henkilökohtaisia 
suojausstrategioita tai vakuutusta palkka-
ja palkkiojärjestelyihinsä sisältyvien 
riskinsovittamisvaikutusten 
vähentämiseksi. Tämän sitoumuksen 
noudattamisen laiminlyönnistä olisi 
määrättävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset.
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Or. fr

Tarkistus 52
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen varmistamiseksi, että 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
palkka- ja palkkiorakenteet ja niihin 
liittyvä riski ovat markkinoiden kannalta 
riittävän läpinäkyviä, kyseisten laitosten ja 
yritysten olisi julkistettava tietoja sellaista 
henkilöstöä koskevasta palkka- ja
palkkiopolitiikasta ja -käytännöistä, 
joiden ammatillisella toiminnalla on 
olennainen vaikutus kyseisen laitoksen 
riskiprofiiliin. Tämä velvollisuus ei saisi 
kuitenkaan rajoittaa yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
95/46/EY soveltamista.

(12) Sen varmistamiseksi, että 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
palkka- ja palkkiorakenteet ja niihin 
liittyvä riski ovat markkinoiden kannalta 
riittävän läpinäkyviä, kyseisten laitosten ja 
yritysten olisi julkistettava
yksityiskohtaisia tietoja palkka- ja
palkkiopolitiikastaan ja -käytännöistään 
sekä, luottamuksellisuuteen liittyvistä 
syistä, yhteenlasketut määrät niiden 
henkilöstön ja ylimmän johdon jäsenten 
osalta, joiden ammatillisella toiminnalla on 
olennainen vaikutus kyseisen laitoksen 
riskiprofiiliin. Tämän tiedon olisi oltava 
kaikkien sidosryhmien (osakkaat, 
työntekijät ja yleisö) käytettävissä. Tämä 
velvollisuus ei saisi kuitenkaan rajoittaa 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 
soveltamista. Eurooppalaiset 
työpaikkaneuvostot olisi otettava 
huomioon, mitä tulee työntekijöiden 
oikeuteen saada tietoja ja tulla kuulluksi. 
Tämän sitoumuksen noudattamisen 
laiminlyönnistä olisi määrättävä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset.

Or. fr
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Tarkistus 53
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palkka- ja palkkiopolitiikka on 
sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan 
riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä eikä 
houkuttele liialliseen riskinottoon, joka 
ylittäisi luottolaitoksen hyväksymän 
riskitason;

a) palkka- ja palkkiopolitiikka on 
sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan 
riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä eikä 
houkuttele liialliseen riskinottoon, joka 
ylittäisi luottolaitoksen hyväksymän 
riskitason, ja se sisältää 
tietoepäsymmetrian ja eturistiriitojen 
välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) palkka- ja palkkiopolitiikassa 
korostetaan yrityksen palkkoja ja 
palkkioita koskevan suhteellisuuden 
vaatimusta kytkemällä kaikkien johtajien 
palkkojen, palkkioiden ja eläkkeiden 
kehitys henkilöstön vastaaviin etuihin;

Or. fr
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Tarkistus 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jos kyseessä on tulospohjainen palkka 
tai palkkio, sen kokonaismäärä perustuu 
kokonaisarvioon asianomaisen henkilön ja 
asianomaisen liiketoimintayksikön 
suorituksesta ja luottolaitoksen 
kokonaistuloksesta;

e) jos kyseessä on tulospohjainen palkka 
tai palkkio, sen kokonaismäärä perustuu 
kokonaisarvioon asianomaisen henkilön ja
asianomaisen liiketoimintayksikön 
suorituksesta ja luottolaitoksen 
kokonaistuloksesta, ja jos arvioidaan 
suoritusta, otetaan huomioon taloudelliset 
ja muut kriteerit, mukaan lukien EFQM-
malliin liittyvät ja yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat kriteerit;

Or. en

Tarkistus 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tulosta arvioidaan vähintään 3-
vuotisessa kehyksessä, jotta voitaisiin 
varmistaa, että arviointiprosessi perustuu 
pidemmän aikavälin tulokseen ja että 
palkka- ja palkkiojärjestelmän 
tulosperusteisten osatekijöiden 
tosiasiallinen maksaminen kattaa 
sellaisen ajanjakson, jossa otetaan 
huomioon yrityksen liiketoiminnan 
perussykli ja sen liiketoimintariskit;

Or. fr
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Tarkistus 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) palkan tai palkkion muuttuvien osien 
muodostaminen osakeoptioista tai 
vastaavista välineistä on kielletty; 

Or. en

Perustelu

Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että osakeoptioiden tai vastaavien välineiden 
käyttö palkan tai palkkion muuttuvana osana kannustaa lyhytnäköisyyteen, luottolaitosten 
omistaja-arvoa kasvattaviin manipuloiviin käytäntöihin ja ylettömään riskinottoon –
käyttäytymiseen, jota tällä ehdotuksella pyritään vähentämään.

Tarkistus 58
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) palkan tai palkkion taattu muuttuva 
osa ei missään tapauksessa ole sallittu;

Or. fr

Perustelu

"Golden Hello" -tyyppiset palkat ja palkkiot kannustavat liian suuressa määrin rahoitusalan 
toimijoiden vaihtuvuuteen ja tekevät kohtuuttomien lyhyen aikavälin riskien ottamisesta 
heidän etunsa mukaista.
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Tarkistus 59
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) palkan ja palkkion kiinteät ja muuttuvat 
osat tasapainotetaan asianmukaisesti. 
Riittävän suuri osuus palkan tai palkkion
kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä, 
jotta pystytään noudattamaan täysin 
joustavaa bonuspolitiikkaa, jonka 
mukaisesti bonus saatetaan myös jättää 
maksamatta;

f) palkan ja palkkion kiinteät ja muuttuvat 
osat tasapainotetaan asianmukaisesti; 
vähintään 80 prosenttia palkan ja 
palkkioiden kokonaismäärästä säilytetään 
kiinteänä, jotta pystytään noudattamaan 
täysin joustavaa muuttuvien palkkio-osien 
politiikkaa, jonka mukaisesti muuttuva 
palkkio-osa saatetaan myös jättää 
maksamatta;

Or. fr

Tarkistus 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) palkan ja palkkion kiinteät ja muuttuvat 
osat tasapainotetaan asianmukaisesti.
Riittävän suuri osuus palkan tai palkkion
kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä, 
jotta pystytään noudattamaan täysin 
joustavaa bonuspolitiikkaa, jonka 
mukaisesti bonus saatetaan myös jättää
maksamatta;

f) palkan ja palkkion kiinteät ja muuttuvat 
osat tasapainotetaan asianmukaisesti;
Riittävän suuri osuus palkan ja palkkioiden
kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä, 
jotta pystytään noudattamaan rajoittavaa 
muuttuvien palkkio-osien politiikkaa, 
jonka mukaisesti muuttuva palkkio-osa
saatetaan myös jättää maksamatta;

Or. en
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Tarkistus 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) vähintään 50 prosenttia kaikista 
palkan tai palkkion muuttuvista osista 
kuuluu EFQM-mallin kriteerien sekä 
yrityksen sosiaaliseen vastuuseen tai 
yrityksen sosiaaliseen toimintaan liittyvien 
kriteerien ja tavoitteiden piiriin; 
sovelletaan aiheellista rajoittavaa 
politiikkaa, jonka tarkoituksena on 
saattaa kannustimet vastaamaan 
luottolaitosten pitkän aikavälin etuja ja 
edistää kestävää kehitystä;

Or. en

Tarkistus 62
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos bonus on merkittävä, sen 
huomattavan osan maksua lykätään 
asianmukaisen ajan, ja maksu perustuu 
yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen 
tulevaisuudessa."

i) palkan tai palkkion muuttuvan osan 
maksu jaksotetaan kokonaisuudessaan 
vähintään viiden vuoden ajalle; 
jaksotusjärjestelyjen mukaisesti 
maksettava palkka tai palkkio ei voi 
kertyä nopeammin kuin mikä on 
suhteellista;

Or. fr
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Tarkistus 63
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) muuttuva palkkio-osa maksetaan tai 
oikeus siihen syntyy ainoastaan, jos se on 
kestävää ottaen huomioon luottolaitoksen
taloudellisen kokonaistilanteen ja 
perusteltua liiketoimintayksikön ja 
kyseisen henkilön suorituksen huomioon 
ottaen; muiden tekijöiden ollessa samat 
muuttuvan palkkio-osan kokonaismäärä 
pienenee huomattavasti tai se peruutetaan 
tarvittaessa, jos luottolaitoksen 
taloudellinen tulos heikkenee tai on 
tappiollinen;

Or. fr

Tarkistus 64
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) olemassaolevia sopimukseen 
perustuvia korvauksia, jotka liittyvät 
tehtävän päättymiseen, on tarkistettava 
eikä niitä jatketa, ellei ole selkeästi 
määrätty, että niiden tavoitteena on pitkän 
aikavälin lisäarvon saavuttaminen ja 
kohtuullinen riskinotto; kaikkien 
tällaisten palkkojen ja palkkioiden on 
liityttävä vuoden aikana toteutuneisiin 
suorituksiin ja ne on laadittava siten, että 
epäonnistumista ei palkita.
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Or. el

Perustelu

On annettava myös säännöksiä tehtävän päättyessä maksettavista korvauksista.

Tarkistus 65
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) henkilöstöltä on vaadittava sitoumus 
siitä, ettei se käytä henkilökohtaisia 
suojausstrategioita tai palkkaan ja 
palkkioon tai vahinkovastuuseen liittyvää 
vakuutusta palkka- ja 
palkkiojärjestelyihin sisältyvien 
riskinsovittamisvaikutusten 
vähentämiseksi. Tämän sitoumuksen 
noudattamisen laiminlyönnistä on 
määrättävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset.

Or. fr

Tarkistus 66
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 osa – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a. Kokonsa, sisäisen organisaationsa 
sekä toimintansa luonteen ja 
monitahoisuuden johdosta merkittävinä 
pidettävien luottolaitosten on perustettava 
palkka- ja palkkiokomitea. Palkka- ja 
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palkkiokomitea on muodostettava siten, 
että se voi pätevästi ja itsenäisesti arvioida 
palkka- ja palkkiopolitiikkoja ja niitä 
koskevia käytäntöjä sekä riskienhallintaa 
sekä pääomien ja likviditeetin hoitoa 
varten luotuja kannustimia.
Palkka- ja palkkiokomitea vastaa 
yhteistyössä henkilöstöä edustavien 
elinten (yritysneuvosto) kanssa palkkoja 
ja palkkioita koskevien päätösten 
valmistelusta, mukaan lukien ne 
hallintoelimen valvojan ominaisuudessa 
tekemät päätökset, joilla on vaikutuksia 
kyseisen luottolaitoksen riskeihin ja 
niiden hallintaan. Palkka- ja 
palkkiokomitean puheenjohtajana toimii 
sellainen hallintoelimen jäsen, joka ei 
hoida mitään käytännön tehtäviä 
kyseisessä luottolaitoksessa.

Or. fr

Tarkistus 67
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta – c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XII – 2 osa – 15 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palkka- ja palkkiopolitiikan 
määrittelyssä käytettyä 
päätöksentekoprosessia koskevat tiedot, 
tarvittaessa myös tiedot palkkiokomitean 
kokoonpanosta ja valtuuksista, palkka- ja 
palkkiopolitiikan määrittelyssä apuna 
käytetyn ulkopuolisen konsultin nimitiedot 
ja tiedot asianomaisten sidosryhmien 
roolista;

a) palkka- ja palkkiopolitiikan 
määrittelyssä käytettyä 
päätöksentekoprosessia koskevat tiedot, 
tarvittaessa myös tiedot palkkiokomitean 
kokoonpanosta ja valtuuksista, palkka- ja 
palkkiopolitiikan määrittelyssä apuna 
käytetty ulkopuolinen konsultti ja tiedot 
asianomaisten sidosryhmien roolista sekä
erityisesti henkilöstöä edustavien elinten 
(yritysneuvosto) lausunto;

Or. fr
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Tarkistus 68
Karima Delli

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta – c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XII – 2 osa – 15 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) palkkoja ja palkkioita koskevat 
koostetut määrälliset tiedot, jotka on 
jaoteltu henkilön aseman mukaan: ylin 
johto ja henkilöstön jäsenet, joiden 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
luottolaitoksen riskiprofiiliin; tiedoista on 
käytävä ilmi:
i) tilivuoden palkkojen ja palkkioiden 
määrä jaettuna palkkoihin ja kiinteisiin ja 
muuttuviin palkkio-osiin ja kyseisten 
palkkojen ja palkkioiden saajien määrä;
ii) muuttuvien palkkio-osien määrä ja 
muoto jaettuna muun muassa 
käteisvälineisiin, osakkeisiin sekä 
osakkeisiin liittyviin välineisiin;
iii) niiden maksettavien palkkojen ja 
palkkioiden määrä, joiden maksaminen 
on jaksotettu ja jotka on jaettu osuuksiin 
sen mukaan, onko oikeus niihin jo 
syntynyt vai ei;
iv) niiden jaksotettujen palkkojen ja 
palkkioiden määrä, jotka on ansaittu 
tilikauden aikana, jotka on maksettu ja 
joita on alennettu vastaamaan 
saavutettuja tuloksia;
v) tilivuoden aikana maksetut 
irtisanomisajan palkat sekä näiden 
maksujen saajien määrä;
vi) tilivuoden aikana maksettujen 
erorahojen ja niiden saajien määrä sekä 
yhdelle henkilölle suoritettu suurin 
tällainen korvaus.
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Or. fr


