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Módosítás 40
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bankszektor túlzott és felelőtlen 
kockázatvállalása egyes pénzügyi 
intézmények csődjéhez, valamint tagállami 
és globális szintű rendszerproblémákhoz 
vezetett. Noha az ilyen kockázatvállalás 
okai sokrétűek és összetettek, a 
felügyeletért és szabályozásért felelős 
testületek, köztük a G20-ak és az európai 
bankfelügyelők bizottsága, egyetértenek 
abban, hogy ahhoz egyes pénzügyi 
intézmények helytelen javadalmazási 
rendszere is hozzájárult. Az olyan 
javadalmazási politikák, amelyek az 
intézmény kockázattűrő képességét 
meghaladó kockázatok vállalására 
ösztönöznek, alááshatják a hatékony és 
eredményes kockázatkezelést és 
súlyosbíthatják a túlzott kockázatvállalási 
magatartást.

(1) A bankszektor túlzott és felelőtlen 
kockázatvállalása egyes pénzügyi 
intézmények csődjéhez, valamint tagállami 
és globális szintű rendszerproblémákhoz 
vezetett. Noha az ilyen kockázatvállalás 
okai sokrétűek és összetettek, a 
felügyeletért és szabályozásért felelős 
testületek, köztük a G20-ak és az európai 
bankfelügyelők bizottsága, egyetértenek 
abban, hogy ahhoz egyes pénzügyi 
intézmények helytelen javadalmazási 
rendszere is hozzájárult. Az olyan 
javadalmazási politikák, amelyek az 
intézmény kockázattűrő képességét 
meghaladó kockázatok vállalására 
ösztönöznek, alááshatják a hatékony és 
eredményes kockázatkezelést és 
súlyosbíthatják a túlzott kockázatvállalási 
magatartást. Ezzel összefüggésben 
különösen figyelembe kell venni a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) által 
összeállított, nemzetközi szinten egyeztetett 
és jóváhagyott elveket.

Or. de

Módosítás 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 
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pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 
egységes módon teljesítsék. Célszerű tehát 
meghatározni a helyes javadalmazás 
alapelveit annak érdekében, hogy a 
javadalmazási rendszer ne ösztönözzön 
egyes személyeket túlzott 
kockázatvállalásra és összhangban álljon 
az intézmény kockázatvállalási 
hajlandóságával, értékeivel és hos szú távú 
érdekeivel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a javadalmazási politikák kidolgozása 
a pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás irányító testületének 
(felügyeleti szervének) létre kell hoznia az 
alkalmazandó általános elveket, a 
politikákat pedig legalább évente független 
belső felülvizsgálatnak kell alávetni.

pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 
egységes módon teljesítsék. Ezen 
túlmenően egyre nagyobb aggodalom 
övezi azt, hogy a pénzügyi szektorban a 
felsővezetők javadalmazása túlzott 
mértékű, gyakran az átlagos 
munkavállaló munkabérének 
háromszázszorosát teszi ki. Korábban az 
volt a gyakorlat, hogy a felsővezetők 
javadalmazása nem haladhatta meg az 
ugyanabban a szektorban foglalkoztatott 
munkavállalók legalacsonyabb 
munkabérének húszszorosát. Ez a 
fejlemény erősen ellentmond az európai 
szociális modell hagyományainak, és a 
jövedelem egyenlőbb elosztására irányuló 
céljának. A hosszú távú fenntarthatóság 
és a társadalmi kohézió előmozdítása 
érdekében a pénzügyi iparágban a 
vállalatirányítás új modelljére van 
szükség. Célszerű tehát meghatározni a 
helyes javadalmazás egyértelmű elveit
annak érdekében, hogy a javadalmazási 
rendszer ne ösztönözzön egyes 
személyeket túlzott kockázatvállalásra, és 
összhangban álljon az intézmény
kockázatvállalási hajlandóságával, 
értékeivel és hosszú távú érdekeivel. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
javadalmazási politikák kidolgozása a 
pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás irányító testületének 
(felügyeleti szervének) létre kell hoznia az 
alkalmazandó általános elveket, a 
politikákat pedig legalább évente független 
belső felülvizsgálatnak kell alávetni. A 
jelentős méretű hitelintézeteknek és 
befektetési vállalkozásoknak irányítási 
struktúrájuk és szervezetük szerves 
részeként független javadalmazási 
bizottságot kell létrehozniuk. A 
javadalmazási bizottságoknak együtt kell 
működniük a kockázat- és megfelelőség-
ellenőrzést végző részlegekkel a 



AM\803734HU.doc 5/23 PE438.471v01-00

HU

kockázatok, a tőkeellátottság és a 
likviditás kezelésére létrehozott ösztönzők 
felügyelete érdekében.

Or. en

Módosítás 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 
pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 
egységes módon teljesítsék. Célszerű tehát 
meghatározni a helyes javadalmazás 
alapelveit annak érdekében, hogy a 
javadalmazási rendszer ne ösztönözzön 
egyes személyeket túlzott 
kockázatvállalásra és összhangban álljon 
az intézmény kockázatvállalási 
hajlandóságával, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a javadalmazási politikák kidolgozása 
a pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
b efektetési vállalkozás irányító 
testületének (felügyeleti szervének) létre 
kell hoznia az alkalmazandó általános 
elveket, a politikákat pedig legalább évente 
független belső felülvizsgálatnak kell 
alávetni.

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 
pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 
egységes módon teljesítsék. Célszerű tehát 
meghatározni a munkavállalók és 
vállalaton belüli képviseletük bevonásával 
megállapított helyes javadalmazás 
egyértelmű és átlátható alapelveit annak 
érdekében, hogy a javadalmazási rendszer 
ne ösztönözzön egyes személyeket túlzott 
kockázatvállalásra és összhangban álljon 
az intézmény kockázatvállalási 
hajlandóságával, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a javadalmazási politikák kidolgozása 
a pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás irányító testületének 
(felügyeleti szervének) létre kell hoznia az 
alkalmazandó általános elveket, a 
politikákat pedig legalább évente független 
belső felülvizsgálatnak kell alávetni. A 
jelentős méretű hitelintézeteknek és 
befektetési vállalkozásoknak irányítási 
struktúrájuk és szervezetük szerves 
részeként független javadalmazási 
bizottságot kell létrehozniuk. A 
javadalmazási bizottságoknak együtt kell 
működniük a kockázat- és megfelelőség-
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ellenőrzést végző személyekkel a 
kockázatok, a tőkeellátottság és a 
likviditás kezelésére létrehozott ösztönzők 
felügyelete érdekében.

Or. fr

Módosítás 43
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 
pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 
egységes módon teljesítsék. Célszerű tehát 
meghatározni a helyes javadalmazás 
alapelveit annak érdekében, hogy a 
javadalmazási rendszer ne ösztönözzön 
egyes személyeket túlzott 
kockázatvállalásra és összhangban álljon 
az intézmény kockázatvállalási 
hajlandóságával, értékeivel és hosszú t ávú 
érdekeivel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a javadalmazási politikák kidolgozása 
a pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás irányító testületének 
(felügyeleti szervének) létre kell hoznia az 
alkalmazandó általános elveket, a 
politikákat pedig legalább évente független 
belső felülvizsgálatnak kell alávetni.

(4) A túlzott és felelőtlen kockázatvállalás 
alááshatja a pénzügyi intézmények 
pénzügyi megbízhatóságát és a 
bankrendszer stabilitását, ezért fontos, 
hogy a javadalmazási politikákra és 
gyakorlatokra vonatkozó új kötelezettséget 
egységes módon teljesítsék. Célszerű tehát 
meghatározni a helyes javadalmazás 
egyértelmű alapelveit annak érdekében, 
hogy a javadalmazási rendszer ne 
ösztönözzön egyes személyeket túlzott 
kockázatvállalásra és összhangban álljon 
az intézmény és valamennyi 
alkalmazottjának kockázatvállalási 
hajlandóságával, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a javadalmazási politikák kidolgozása 
a pénzügyi intézmény kockázatkezelésének 
szerves részévé váljon, a hitelintézet vagy 
befektetési vállalkozás irányító testületének 
(felügyeleti szervének) létre kell hoznia az 
alkalmazandó általános elveket, a 
politikákat pedig legalább évente független 
belső felülvizsgálatnak kell alávetni. A 
jelentős méretű hitelintézeteknek és 
befektetési vállalkozásoknak irányítási 
struktúrájuk és szervezetük szerves 
részeként független javadalmazási 
bizottságot kell létrehozniuk. A 
javadalmazási bizottságoknak együtt kell 
működniük a kockázat- és megfelelőség-
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ellenőrzést végző személyekkel, valamint a 
személyzeti képviseleti szervekkel (üzemi 
tanács) a kockázatok, a tőkeellátottság és 
a likviditás kezelésére létrehozott 
ösztönzők felügyelete érdekében.

Or. fr

Módosítás 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A javadalmazási politikának törekednie 
kell arra, hogy az alkalmazottak személyes 
érdekeit összehangolja az érintett 
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
hosszú távú érdekeivel. A javadalmazás 
teljesítményalapú összetevőinek értékelése 
során a hosszú távú teljesítményre kell 
összpontosítani és figyelembe kell venni a 
teljesítmény tekintetében fennálló 
kockázatokat is. A teljesítményértékelést 
többéves, például 3–5 évet átölelő, keretbe 
kell helyezni annak biztosítása érdekében, 
hogy az értékelési folyamat alapja a hosszú 
távú teljesítmény legyen, és hogy a 
javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése a 
vállalkozás üzleti ciklusának egészére 
legyen elosztva 

(5) A javadalmazási politikának törekednie 
kell arra, hogy az alkalmazottak személyes 
érdekeit összehangolja az érintett 
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
hosszú távú érdekeivel. A javadalmazás 
teljesítményalapú összetevőinek értékelése 
során a hosszú távú teljesítményre kell 
összpontosítani és figyelembe kell venni a 
teljesítmény tekintetében fennálló 
kockázatokat is. A teljesítményértékelést 
többéves, például 3–5 évet átölelő, keretbe 
kell helyezni annak biztosítása érdekében, 
hogy az értékelési folyamat alapja a hosszú 
távú teljesítmény legyen, és hogy a 
javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése a 
vállalkozás üzleti ciklusának egészére 
legyen elosztva. Az Európai 
Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) 
modelljéhez kapcsolódó, „a kiválóság a 
fenntarthatóságban” elvre épülő 
kritériumokat és célokat (többek között a 
munkavállalók fejlődése, a jó minőségű 
foglalkoztatás fokozása, a fogyasztói 
elégedettség, valamint a forráskezelés 
tekintetében), valamint a vállalati szociális 
felelősséggel kapcsolatos célokat a 
halasztott változó javadalmazás fizetését 
indokoló hosszabb távú teljesítmény 
értékelésébe be kell építeni és megfelelően 
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kell súlyozni. 

Or. en

Módosítás 45
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A javadalmazási politikának törekednie 
kell arra, hogy az alkalmazottak személyes 
érdekeit összehangolja az érintett
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
hosszú távú érdekeivel. A javadalmazás 
teljesítményalapú összetevőinek értékelése 
során a hosszú távú teljesítményre kell 
összpontosítani és figyelembe kell venni a 
teljesítmény tekintetében fennálló 
kockázatokat is. A teljesítményértékelést 
többéves, például 3–5 évet átölelő, keretbe 
kell helyezni annak biztosítása érdekében, 
hogy az értékelési folyamat alapja a hosszú 
távú teljesítmény legyen, és hogy a 
javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése a 
vállalkozás üzleti ciklusának egészére 
legyen elosztva.

(5) A javadalmazási politikának törekednie 
kell arra, hogy az alkalmazottak személyes 
érdekeit összehangolja az érintett 
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
hosszú távú érdekeivel. A javadalmazás 
teljesítményalapú összetevőinek értékelése 
során a hosszú távú teljesítményre kell 
összpontosítani és figyelembe kell venni a 
teljesítmény tekintetében fennálló 
kockázatokat is. A teljesítményértékelést 
többéves, például 3–5 évet átölelő, keretbe 
kell helyezni annak biztosítása érdekében, 
hogy az értékelési folyamat alapja a hosszú 
távú teljesítmény legyen, és hogy a 
javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése a 
vállalkozás üzleti ciklusának egészére 
legyen elosztva. A vállalati szociális 
felelősséggel és a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos célokat is bele kell foglalni a 
halasztott változó javadalmazás kifizetését 
indokoló hosszú távú teljesítmény 
értékelésébe.

Or. de
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Módosítás 46
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A javadalmazási politikának törekednie 
kell arra, hogy az alkalmazottak személyes 
érdekeit összehangolja az érintett 
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
hosszú távú érdekeivel. A javadalmazás 
teljesítményalapú összetevőinek értékelése 
során a hosszú távú teljesítményre kell 
összpontosítani és figyelembe kell venni a 
teljesítmény tekintetében fennálló 
kockázatokat is. A teljesítményértékelést 
többéves, például 3–5 évet átölelő, keretbe 
kell helyezni annak biztosítása érdekében, 
hogy az értékelési folyamat alapja a hosszú 
távú teljesítmény legyen, és hogy a 
javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése a 
vállalkozás üzleti ciklusának egészére 
legyen elosztva.

(5) A javadalmazási politikának törekednie 
kell arra, hogy az alkalmazottak személyes 
érdekeit összehangolja az érintett 
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
hosszú távú érdekeivel. A javadalmazás 
teljesítményalapú összetevőinek értékelése 
során a hosszú távú teljesítményre kell 
összpontosítani és figyelembe kell venni a 
teljesítmény tekintetében fennálló 
kockázatokat is. A teljesítményértékelést 
többéves, például legalább 5 évet átölelő, 
keretbe kell helyezni annak biztosítása 
érdekében, hogy az értékelési folyamat 
alapja a hosszú távú teljesítmény legyen, és 
hogy a javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése a 
vállalkozás üzleti ciklusának egészére 
legyen elosztva. A vállalati szociális 
felelősséggel kapcsolatos célokat bele kell 
foglalni a halasztott változó javadalmazás 
kifizetését indokoló hosszú távú 
teljesítmény értékelésébe. 

Or. fr

Módosítás 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A javadalmazás változó 
összetevőjének jelentős részét halasztva, 
legalább 3 évre elosztva kell nyújtani. Ez 
az időtartam lényegesen növekedhet a 
besorolási vagy a felelősségi szint 



PE438.471v01-00 10/23 AM\803734HU.doc

HU

függvényében. Továbbá a javadalmazás 
változó összetevőjének jelentős részét a 
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
részvényeinek vagy részvényeihez kapcsolt 
eszközöknek kell alkotnia – a 
részvényopciók kivételével –, az adott 
intézmény jogi struktúrájától függően. 
Tőzsdén nem jegyzett hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások esetében a 
javadalmazás e részét adott esetben más, 
készpénztől eltérő eszközben kell nyújtani. 
E tekintetben nagy jelentősége van az 
arányosság elvének, mivel kisebb 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
esetében nem biztos, hogy minden esetben 
helyénvaló e követelmények alkalmazása.

Or. fr

Módosítás 48
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A javadalmazás változó 
összetevőjének jelentős részét halasztva, 
megfelelő időintervallumra elosztva kell 
nyújtani. Ennek az időtartamnak 
lényegesen növekednie kell a besorolási 
vagy felelősségi szint függvényében. 
Továbbá a javadalmazás változó 
összetevőjének jelentős részét a 
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás 
részvényeinek vagy részvényeihez kapcsolt 
eszközöknek kell alkotnia, az adott 
intézmény jogi struktúrájától függően. 
Tőzsdén nem jegyzett hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások esetében a 
javadalmazás e részét adott esetben más, 
készpénztől eltérő eszközben kell nyújtani. 
E tekintetben nagy jelentősége van az 
arányosság elvének, mivel kisebb 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
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esetében nem biztos, hogy minden esetben 
helyénvaló e követelmények alkalmazása.

Or. fr

Módosítás 49
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon szempontok és a célok közé, amelyek 
alapján értékelik a hosszú távú 
teljesítményt, az ezekhez kapcsolódó 
teljesítmény és kockázatok együttes 
figyelembevétele mellett be kell építeni és 
figyelembe kell venni a szociális felelősség 
területén elért teljesítményt és célokat is, 
ami egy olyan elemet jelenthet, amely 
indokolttá teszi a korlátozott összegű 
változó javadalmazások kifizetését. 

Or. el

Indokolás

Számos gazdasági érv intuitív természetű, és a dolgozók megtartására és aktivitásuk 
fenntartására, termelékenységük javítására, valamint a helyi közösségekhez fűződő 
kapcsolataik megerősítésére irányul, és biztosítja alapvető érdekeik közvetlen és/vagy 
közvetett érvényesülését. A vállalati szociális felelősséget megtestesítő vállalkozási modellek 
egyike az lehet, amely a minőségi szolgáltatást és megbízhatóságot szem előtt tartva 
megteremti az innováció forrásait. A vállalati szociális felelősség egyik legfontosabb 
mozgatórugója azonban a kockázatok kezelése és megelőzése.
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Módosítás 50
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A garantált változó javadalmazások pedig 
összhangban vannak a megfelelő 
kockázatkezeléssel vagy a 
teljesítményalapú bérezéssel, és ezekkel 
nem kell számolni a kompenzációs 
stratégia kidolgozása során. Változó 
összegű garantált javadalmazásra 
kivételes jelleggel, új munkavállalók 
felvételekor, de kizárólag csak 
foglalkoztatásuk első évében van 
lehetőség.   

Or. el

Indokolás

A szakképzett munkaerő felvételének ösztönzése.

Módosítás 51
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak kötelezniük kell 
alkalmazottaikat annak vállalására, hogy 
a javadalmazásukra vonatkozó 
megállapodásban foglalt felelősségteljes 
kockázatvállalás (risk alignment) 
hatásának gyengítésére nem alkalmaznak 
egyéni fedezeti stratégiákat, illetve 
biztosítást. E kötelezettségvállalás 
betartásának elmulasztását megfelelő, 
arányos és visszatartó erejű szankciókkal 
kell sújtani.
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Or. fr

Módosítás 52
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a piac 
számára megfelelő átláthatóságot 
biztosítsanak javadalmazási politikáik és a 
kapcsolódó kockázatok tekintetében, a 
hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak tájékoztatást kell 
közzétenniük az azon munkavállalókra
vonatkozó javadalmazási politikáikról és 
gyakorlataikról, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol az 
intézmény kockázati profiljára. Ez a 
kötelezettség azonban nem sértheti a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet.

(12) Annak érdekében, hogy a piac 
számára megfelelő átláthatóságot 
biztosítsanak javadalmazási politikáik és a 
kapcsolódó kockázatok tekintetében, a 
hitelintézeteknek és a befektetési 
vállalkozásoknak részletes tájékoztatást 
kell közzétenniük javadalmazási 
politikáikról, gyakorlataikról, és – a 
bizalmas kezelés biztosítására – azon 
alkalmazottak és vezető tisztségviselőik
javadalmazásának aggregált összegéről,
akiknek szakmai tevékenysége jelentős 
hatást gyakorol az intézmény kockázati 
profiljára. Ezeket az információkat 
valamennyi érdekelt fél (részvényesek, 
alkalmazottak és a nyilvánosság) számára 
elérhetővé kell tenni. Ez a kötelezettség 
azonban nem sértheti a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet. Az európai üzemi tanácsok 
vonatkozásában tiszteletben kell tartani a 
munkavállalók tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való jogát. E 
kötelezettségvállalás betartásának 
elmulasztását megfelelő, arányos és 
visszatartó erejű szankciókkal kell sújtani.

Or. fr
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Módosítás 53
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A javadalmazási politika összhangban 
van a hatékony és eredményes 
kockázatkezeléssel és elősegíti annak 
alkalmazását, és nem ösztönöz a 
hitelintézet kockázattűrő képességét 
meghaladó kockázatok vállalására;

a) A javadalmazási politika összhangban 
van a hatékony és eredményes 
kockázatkezeléssel és elősegíti annak 
alkalmazását, és nem ösztönöz a 
hitelintézet kockázattűrő képességét 
meghaladó kockázatok vállalására, továbbá 
a tájékoztatás kiegyensúlyozatlanságának 
és az összeférhetetlenségnek az 
elkerülésére szolgáló intézkedéseket is 
tartalmaz.

Or. de

Módosítás 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a javadalmazási politikának a 
vállalatokon belül a jövedelmek 
arányosságának követelményére kell 
helyeznie a hangsúlyt, a felsővezetők 
javadalmazásának és nyugdíjának 
alakulását teljes egészében a személyzet 
javadalmazásához és nyugdíjához kötve;

Or. fr
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Módosítás 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben a javadalmazást a 
teljesítményhez kötik, a javadalmazás 
teljes összege az egyén és az érintett 
szervezeti egység teljesítményének 
együttes értékelésén, valamint a hitelintézet 
általános eredményességén alapul;

e) amennyiben a javadalmazást a 
teljesítményhez kötik, a javadalmazás 
teljes összege az egyén és az érintett 
szervezeti egység teljesítményének 
együttes értékelésén, valamint a hitelintézet 
általános eredményességén alapul, a 
teljesítményértékelés során pedig pénzügyi 
és nem pénzügyi kritériumokat is 
figyelembe vesznek, beleértve az EFQM 
modelljével és a vállalati szociális 
felelősséggel kapcsolatos kritériumokat is;

Or. en

Módosítás 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a teljesítményértékelésre több évet 
felölelő, legalább három éves kereten 
belül kerül sor annak biztosítása 
érdekében, hogy az értékelési folyamat 
alapja a hosszú távú teljesítmény legyen, 
és hogy a javadalmazás teljesítményalapú 
összetevőinek tényleges kifizetése olyan 
időszakra legyen elosztva, amelynél 
figyelembe veszik a vállalkozás megfelelő 
üzleti ciklusát és üzleti kockázatait;

Or. fr
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Módosítás 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a javadalmazás változó összetevőinek 
részvényopciókból vagy hasonló 
eszközökből történő összeállítása tilos;

Or. en

Indokolás

A legújabb tapasztalatok bizonyították, hogy a részvényopcióknak, illetve hasonló 
eszközöknek a javadalmazás változó összetevőiként való alkalmazása a hitelintézetek 
„tőkeértékének” és a túlzott mértékű kockázatvállalásnak a fokozására irányuló, rövid távú 
célokat és a manipulatív gyakorlatokat ösztönzi, e javaslat célja pedig éppen az, hogy e 
magatartástól eltántorítson.

Módosítás 58
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a garantált változó javadalmazás 
minden esetben tilos;

Or. fr

Indokolás

A „Golden hello” típusú javadalmazás túlzott mértékű ösztönzést jelent a pénzügyi szereplők 
bevétele tekintetében, amely megerősíti a rövid távú, túlzott mértékű kockázatok vállalásához 
kapcsolódó érdeküket.
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Módosítás 59
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevői megfelelő egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevő a teljes 
javadalmazás kellően nagy hányadát 
jelenti, hogy teljes mértékben rugalmas
bónuszpolitika érvényesülhessen, többek 
között lehetőség legyen a bónuszfizetés
megvonására;

f) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevői megfelelő egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevő a teljes 
javadalmazás legalább 80%-át jelenti, 
hogy a javadalmazás változó összetevőivel 
kapcsolatosan teljes mértékben rugalmas
politika érvényesülhessen, többek között 
lehetőség legyen a javadalmazás változó 
összetevői kifizetésének megvonására;

Or. fr

Módosítás 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevői megfelelő egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevő a teljes 
javadalmazás kellően nagy hányadát 
jelenti, hogy teljes mértékben rugalmas 
bónuszpolitika érvényesülhessen, többek 
között lehetőség legyen a bónuszfizetés
megvonására;

f) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevői megfelelő egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevő a teljes 
javadalmazás kellően nagy hányadát 
jelenti, hogy a javadalmazás változó 
összetevőivel kapcsolatosan korlátozó 
jellegű politika érvényesülhessen, többek 
között lehetőség legyen a javadalmazás 
változó összetevői kifizetésének
megvonására;

Or. en
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Módosítás 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a változó javadalmazási összetevők 
legalább 50%-ára az EFQM modellel 
kapcsolatos kritériumok, valamint a 
vállalati szociális felelősséggel, vagy a 
vállalatok szociális teljesítményével 
kapcsolatos kritériumok és célok 
vonatkoznak; a változó javadalmazási 
összetevőkre megfelelő visszatartási 
politika vonatkozik, amelynek célja az 
ösztönzők összehangolása a hitelintézet 
hosszabb távú érdekeivel, valamint a 
fenntartható fejlődés előmozdítása;

Or. en

Módosítás 62
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nagy összegű bónuszok esetében a 
kifizetés jelentős része későbbi időszakra 
halasztódik és a vállalkozás jövőbeli 
teljesítményéhez kapcsolódik.

i) a változó javadalmazási összetevő egésze
esetében a kifizetés legalább ötéves
időszakra halasztódik; a halasztási 
szabályok szerinti javadalmazási 
jogosultság legfeljebb időarányosan jár.

Or. fr
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Módosítás 63
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a változó javadalmazást csak akkor 
fizetik ki, vagy akkor jár, ha annak 
összege az egész hitelintézet pénzügyi 
helyzetével összeegyeztethető, valamint, ha 
az adott szervezeti egység és egyén 
teljesítményének megfelelően indokolt; 
minden egyéb tényező változatlansága 
mellett a változó javadalmazás teljes 
összege jelentős mértékben csökken, vagy 
adott esetben megszűnik, amennyiben a 
hitelintézet pénzügyi teljesítménye csekély, 
vagy negatív.

Or. fr

Módosítás 64
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatás megszűnéséhez 
kapcsolódó meglévő szerződéses 
javadalmazásokat felül kell vizsgálni, és 
csak akkor lehet megtartani, ha 
egyértelműen megállapítható, hogy a 
hosszú távú értékteremtés és az indokolt 
kockázatvállalás irányába mutatnak. 
Minden ilyen javadalmazásnak az 
időarányos teljesítményhez kell igazodnia, 
és úgy kell megtervezni, hogy az ne segítse 
elő a kudarcot.
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Or. el

Indokolás

A munkahely megszűnésének esetén a végkielégítések kifizetésére is fel kell készülni.

Módosítás 65
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) az alkalmazottaknak vállalniuk kell, 
hogy a javadalmazásukra vonatkozó 
megállapodásban foglalt felelősségteljes 
kockázatvállalás (risk alignment) 
hatásának gyengítésére nem alkalmaznak 
egyéni fedezeti stratégiákat, illetve a 
javadalmazásra és a felelősségre 
vonatkozó biztosítást. E
kötelezettségvállalás betartásának 
elmulasztását megfelelő, arányos és 
visszatartó erejű szankciókkal kell sújtani.

Or. fr

Módosítás 66
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 melléklet – 1 pont
2006/48/EK irányelv
V melléklet – 11 szakasz – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. A méretük, belső szervezetük, 
valamint tevékenységeik jellege, köre és 
összetettsége szempontjából jelentős 
hitelintézetek javadalmazási bizottságot 
állítanak fel. A javadalmazási bizottságot 
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úgy kell összeállítani, hogy képes legyen 
hozzáértő és független módon 
véleményezni a javadalmazási politikákat 
és gyakorlatokat, valamint a kockázatok, a 
tőkeellátottság és a likviditás kezelésére 
létrehozott ösztönzőket.
A javadalmazási bizottság feladata a 
javadalmazásra vonatkozó, mindenekelőtt 
az érintett hitelintézettel kapcsolatos 
kockázatra és kockázatkezelésre hatást 
kifejtő döntéseknek a személyzeti 
képviseleti szervekkel (üzemi tanács) 
együtt történő előkészítése, , mely 
döntéseket a vezető testületnek kell 
meghoznia, felügyeleti feladatainak 
ellátása keretében. A javadalmazási 
bizottság elnöke az irányító testület egyik 
olyan tagja, aki az érintett hitelintézetben 
nem lát el vezetői feladatokat.

Or. fr

Módosítás 67
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
XII melléklet – 2 rész – 15 pont– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javadalmazási politika 
meghatározásához használt döntéshozatali 
eljárásra vonatkozó információk, köztük 
adott esetben a javadalmazási bizottság 
összetétele és megbízatása, a javadalmazási 
politika meghatározásában 
szolgáltatásaival segítséget nyújtó külső 
tanácsadó neve, és a releváns érdekelt felek 
szerepe;

a) a javadalmazási politika 
meghatározásához használt döntéshozatali 
eljárásra vonatkozó információk, köztük 
adott esetben a javadalmazási bizottság 
összetétele és megbízatása, a javadalmazási 
politika meghatározásában 
szolgáltatásaival segítséget nyújtó külső 
tanácsadók, és a releváns érdekelt felek 
szerepe, különösen a személyzeti 
képviseleti szervek (üzemi tanács) 
véleménye;

Or. fr
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Módosítás 68
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont – c pont
2006/48/EK irányelv
XII melléklet – 2 rész – 15 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a javadalmazással kapcsolatos 
összesített mennyiségi információk, a 
felsővezetőkre és azon alkalmazottakra 
lebontva, akiknek a tevékenysége lényeges 
hatást gyakorol a hitelintézet kockázati 
profiljára, az alábbiak megjelölésével:
i. az adott pénzügyi évre vonatkozó 
javadalmazás mértéke, rögzített és változó 
javadalmazás szerinti bontásban, valamint 
a kedvezményezettek száma;
ii. a változó javadalmazás mértéke és 
formája, többek között készpénz, 
részvények és részvényhez kapcsolt 
eszközök szerinti bontásban;
iii. a ki nem fizetett, halasztott 
javadalmazás mértéke, megszerzett 
jogosultság és meg nem szerzett 
jogosultság szerinti bontásban;
iv. a pénzügyi év során megítélt halasztott 
javadalmazás kifizetett, a teljesítménynek 
megfelelő kiigazításokkal csökkentett 
mértéke;
v. a munkába álláshoz kapcsolódó 
járandóságok, illetve végkielégítések 
formájában a pénzügyi év során kifizetett 
összegek, és ezek kedvezményezettjeinek 
száma; valamint
vi. a pénzügyi év során megítélt 
végkielégítések mértéke, a 
kedvezményezettek száma, valamint az egy 
fő részére megítélt legmagasabb ilyen 
összeg.
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