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Pakeitimas 40
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pernelyg didelė ir neprotinga bankų 
sektoriaus prisiimta rizika prisidėjo prie 
pavienių finansų įstaigų žlugimo ir 
sistemiškų problemų atsiradimo valstybėse 
narėse ir pasaulyje. Nors tokios rizikos 
prisiėmimo priežasčių yra daug ir jos 
sudėtingos, priežiūros institucijos ir 
reguliavimo institucijos, įskaitant G 20 ir 
Europos bankininkystės priežiūros 
institucijų komitetą, sutinka, kad prie to 
labai prisidėjo netinkamos kai kurių 
finansų įstaigų atlyginimų struktūros. 
Atlyginimų nustatymo politika, paskatinusi 
prisiimti riziką, kuri viršija bendrąjį 
įstaigos toleruojamos rizikos lygį, kenkia 
patikimam ir veiksmingam rizikos 
valdymui ir dar labiau verčia prisiimti 
pernelyg didelę riziką.

(1) Pernelyg didelė ir neprotinga bankų 
sektoriaus prisiimta rizika prisidėjo prie 
pavienių finansų įstaigų žlugimo ir 
sistemiškų problemų atsiradimo valstybėse 
narėse ir pasaulyje. Nors tokios rizikos 
prisiėmimo priežasčių yra daug ir jos 
sudėtingos, priežiūros institucijos ir 
reguliavimo institucijos, įskaitant G 20 ir 
Europos bankininkystės priežiūros 
institucijų komitetą, sutinka, kad prie to 
labai prisidėjo netinkamos kai kurių 
finansų įstaigų atlyginimų struktūros. 
Atlyginimų nustatymo politika, paskatinusi 
prisiimti riziką, kuri viršija bendrąjį 
įstaigos toleruojamos rizikos lygį, kenkia 
patikimam ir veiksmingam rizikos 
valdymui ir dar labiau verčia prisiimti 
pernelyg didelę riziką. Šiomis 
aplinkybėmis reikėtų ypač atsižvelgti į 
Finansinio stabilumo tarybos parengtas 
taisykles, kurios buvo nustatytos ir 
patvirtintos tarptautiniu lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam
patikimumui ir destabilizuoti bankų 

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam 
patikimumui ir destabilizuoti bankų 
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sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai. 
Todėl reikėtų patikslinti pagrindinius
patikimo atlyginimų nustatymo principus, 
siekiant užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai 
priimtina rizika, taip pat įstaigos 
vertybėmis ir ilgalaikiais interesais. 
Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų 
atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra.

sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai. 
Be to, daugelis nerimauja, kad finansų 
sektoriaus vadovaujančias pareigas 
einančių asmenų atlyginimai yra pernelyg 
dideli, nes jie iki 300 kartų viršija 
vidutinio darbuotojo atlyginimą. Anksčiau 
galiojo tokia praktika, pagal kurią 
vadovaujančias pareigas einančių asmenų 
atlyginimai negalėjo 20 kartų viršyti 
mažiausio to paties sektoriaus darbuotojų 
atlyginimo. Šie pokyčiai itin prieštarauja 
Europos socialinio modelio tradicijoms ir 
jo tikslui – nustatyti teisingesnį pajamų 
paskirstymą. Finansų sektoriui reikia 
naujo įmonių valdymo modelio siekiant 
skatinti ilgalaikį tvarumą ir socialinę 
sanglaudą. Todėl reikėtų apibrėžti aiškius
patikimo atlyginimų nustatymo principus, 
siekiant užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai 
priimtina rizika, taip pat įstaigos 
vertybėmis ir ilgalaikiais interesais. 
Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų 
atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra. Didelės kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės turėtų 
įsteigti nepriklausomus atlyginimų 
nustatymo komitetus, kurie būtų 
neatsiejama jų valdymo ir organizacinės 
struktūros dalis. Atlyginimų nustatymo 
komitetai turėtų bendradarbiauti su 
darbuotojais, atsakingais už rizikos ir 
atitikties kontrolę, norint prižiūrėti 
paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, 
kapitalą ir likvidumą.

Or. en
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Pakeitimas 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam
patikimumui ir destabilizuoti bankų 
sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai.
Todėl reikėtų patikslinti pagrindinius 
patikimo atlyginimų nustatymo principus, 
siekiant užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai 
priimtina rizika, taip pat įstaigos 
vertybėmis ir ilgalaikiais interesais.
Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų 
atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra.

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam 
patikimumui ir destabilizuoti bankų 
sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai.
Todėl reikėtų apibrėžti aiškius ir skaidrius
patikimo atlyginimų, nustatomų
pasitelkiant darbuotojus ir jų atstovus 
įmonėje, nustatymo principus, siekiant 
užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai 
priimtina rizika, taip pat įstaigos 
vertybėmis ir ilgalaikiais interesais.
Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų 
atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra. Didelės kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės turėtų 
įsteigti nepriklausokus atlyginimų 
nustatymo komitetus, kurie būtų 
neatsiejama jų valdymo ir organizacinės 
struktūros dalis. Atlyginimų nustatymo 
komitetai turėtų bendradarbiauti su 
darbuotojais, atsakingais už rizikos ir 
atitikties kontrolę, norint prižiūrėti 
paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, 
kapitalą ir likvidumą.

Or. fr
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Pakeitimas 43
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam 
patikimumui ir destabilizuoti bankų 
sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai.
Todėl reikėtų patikslinti pagrindinius 
patikimo atlyginimų nustatymo principus, 
siekiant užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai 
priimtina rizika, taip pat įstaigos 
vertybėmis ir ilgalaikiais interesais.
Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų 
atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra.

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam 
patikimumui ir destabilizuoti bankų 
sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai.
Todėl reikėtų apibrėžti aiškius patikimo 
atlyginimų nustatymo principus, siekiant 
užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai 
priimtina rizika, taip pat įstaigos ir visų 
darbuotojų vertybėmis ir ilgalaikiais 
interesais. Siekiant užtikrinti, kad finansų 
įstaigų atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra. Didelės kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės turėtų 
įsteigti nepriklausomus atlyginimų 
nustatymo komitetus, kurie būtų 
neatsiejama jų valdymo ir organizacinės 
struktūros dalis. Atlyginimų nustatymo 
komitetai turėtų bendradarbiauti su 
darbuotojais, atsakingais už rizikos ir 
atitikties kontrolę, ir darbuotojams 
atstovaujančiais organais (darbų taryba) 
norint prižiūrėti paskatas, sukurtas 
siekiant valdyti riziką, kapitalą ir 
likvidumą.

Or. fr
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Pakeitimas 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų 
būti siekiama suderinti asmeninius 
darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito 
įstaigos ar investicinės įmonės interesais. 
Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas 
atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio 
laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti 
į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos 
rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas 
turėtų būti daugiametis, pvz., treji–penkeri 
metai, siekiant užtikrinti, kad vertinimo 
procesas būtų pagrįstas ilgesnio laikotarpio 
veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos 
rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių 
išmokėjimas būtų išskirstytas per įmonės 
veiklos ciklo laikotarpį.

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų 
būti siekiama suderinti asmeninius 
darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito 
įstaigos ar investicinės įmonės interesais. 
Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas 
atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio 
laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti 
į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos 
rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas 
turėtų būti daugiametis, pvz., treji–penkeri 
metai, siekiant užtikrinti, kad vertinimo 
procesas būtų pagrįstas ilgesnio laikotarpio 
veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos 
rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių 
išmokėjimas būtų išskirstytas per įmonės 
veiklos ciklo laikotarpį. Reikėtų su 
Europos kokybės vadybos fondo (EKVF) 
nustatytais modeliais susijusius
tvariausius kriterijus ir tikslus (be kita ko, 
dėl darbuotojų tobulinimosi, aukštos 
kokybės užimtumo gerinimo, klientų 
poreikių patenkinimo ir išteklių valdymo) 
ir socialinės atsakomybės tikslus įtraukti į 
ilgo laikotarpio veiklos rezultatų 
vertinimą, pagal kurį pateisinamas 
atidėtas kintamosios atlyginimo dalies 
mokėjimas, ir į juos tinkamai atsižvelgti 
atliekant šį vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 45
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų 
būti siekiama suderinti asmeninius 
darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito 
įstaigos ar investicinės įmonės interesais. 
Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas 
atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio 
laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti 
į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos 
rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas 
turėtų būti daugiametis, pvz., treji–penkeri 
metai, siekiant užtikrinti, kad vertinimo 
procesas būtų pagrįstas ilgesnio laikotarpio 
veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos 
rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių 
išmokėjimas būtų išskirstytas per įmonės 
veiklos ciklo laikotarpį.

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų 
būti siekiama suderinti asmeninius 
darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito 
įstaigos ar investicinės įmonės interesais. 
Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas 
atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio 
laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti 
į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos 
rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas 
turėtų būti daugiametis, pvz., treji–penkeri 
metai, siekiant užtikrinti, kad vertinimo 
procesas būtų pagrįstas ilgesnio laikotarpio 
veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos 
rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių 
išmokėjimas būtų išskirstytas per įmonės 
veiklos ciklo laikotarpį. Į ilgo laikotarpio 
veiklos rezultatų vertinimą, pagal kurį 
pateisinamas atidėtas kintamosios 
atlyginimo dalies mokėjimas, turėtų būti 
įtraukti įmonių socialinės atsakomybės ir 
tvaraus vystymosi tikslai.

Or. de

Pakeitimas 46
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų 
būti siekiama suderinti asmeninius 
darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito 
įstaigos ar investicinės įmonės interesais.
Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas 
atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio 

(5) Atlyginimų nustatymo politika turėtų 
būti siekiama suderinti asmeninius 
darbuotojų tikslus su ilgalaikiais kredito 
įstaigos ar investicinės įmonės interesais.
Vertinant veiklos rezultatais pagrįstas 
atlyginimo dalis reikėtų remtis ilgesnio 
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laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti 
į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos 
rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas 
turėtų būti daugiametis, pvz., treji–penkeri 
metai, siekiant užtikrinti, kad vertinimo 
procesas būtų pagrįstas ilgesnio laikotarpio 
veiklos rezultatais ir kad faktinis veiklos 
rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių 
išmokėjimas būtų išskirstytas per įmonės 
veiklos ciklo laikotarpį.

laikotarpio veiklos rezultatais ir atsižvelgti 
į kitą galimą riziką, susijusią su veiklos 
rezultatais. Veiklos rezultatų vertinimas 
turėtų būti daugiametis, pvz., ne mažiau 
kaip penkeri metai, siekiant užtikrinti, kad 
vertinimo procesas būtų pagrįstas ilgesnio 
laikotarpio veiklos rezultatais ir kad 
faktinis veiklos rezultatais pagrįstų 
atlyginimo dalių išmokėjimas būtų 
išskirstytas per įmonės veiklos ciklo 
laikotarpį. Į ilgo laikotarpio veiklos 
rezultatų vertinimą, pagal kurį 
pateisinamas atidėtas kintamosios 
atlyginimo dalies mokėjimas, turėtų būti 
įtraukti įmonių socialinės atsakomybės 
tikslai. 

Or. fr

Pakeitimas 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a.) Kintamosios atlyginimo dalies 
mokėjimas turėtų būti atidėtas ne mažiau 
kaip 3 metams. Šis laikotarpis gali būti 
gerokai ilgesnis atsižvelgiant į einamų 
pareigų lygį arba atsakomybę. Be to, 
didelę kintamosios atlyginimo dalies dalį 
turėtų sudaryti kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės akcijos arba su 
akcijomis susijusios priemonės, išskyrus 
akcijų pasirinkimo sandorius, 
atsižvelgiant į atitinkamos įstaigos teisinę 
struktūrą. Biržos sąraše nesančių kredito 
įstaigų ar investicinių įmonių atveju šis 
mokėjimas prireikus turėtų būti 
atliekamas nepiniginėmis priemonėmis. 
Todėl proporcingumo principas yra labai 
svarbus, nes ne visuomet gali būti 
tikslinga šiuos reikalavimus taikyti 
mažose kredito įstaigose ir investicinėse 



PE438.471v01-00 10/22 AM\803734LT.doc

LT

įmonėse.

Or. fr

Pakeitimas 48
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5bis) Kintamosios atlyginimo dalies 
mokėjimas turėtų būti atidėtas 
atitinkamam laikotarpiui. Šis laikotarpis 
turėtų būti gerokai ilgesnis atsižvelgiant į 
einamų pareigų lygį arba atsakomybę. Be 
to, didelę kintamosios atlyginimo dalies 
dalį turėtų sudaryti kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės akcijos arba su 
akcijomis susijusios priemonės, 
atsižvelgiant į atitinkamos įstaigos teisinę 
struktūrą. Biržos sąraše nesančių kredito 
įstaigų ar investicinių įmonių atveju šis 
mokėjimas prireikus turėtų būti 
atliekamas nepiniginėmis priemonėmis. 
Todėl proporcingumo principas yra labai 
svarbus, nes ne visuomet gali būti 
tikslinga šiuos reikalavimus taikyti 
mažose kredito įstaigose ir investicinėse 
įmonėse.

Or. fr

Pakeitimas 49
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Nustatant elementus ir tikslus, 
kuriais remiantis bus atliekamas ilgo 
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laikotarpio veiklos rezultatų vertinimas, 
reikėtų įtraukti ne tik bendrą veiklos 
rezultatų ir su jais susijusios rizikos 
vertinimą, bet ir veiklos rezultatus bei 
tikslus, susijusius su socialine 
atsakomybe, ir į juos atsižvelgti, ir tokiu 
atveju atidėtas kintamosios atlyginimo 
dalies mokėjimas galės būti tam tikru 
mastu priimtinas.

Or. el

Justification

Dauguma ekonominių argumentų aspektų yra intuityvūs ir susiję siekiu išsaugoti darbo vietas 
ir didesnį darbuotojų aktyvumą, didesniu produktyvumu, geresniais santykiais su vietos 
bendruomene ir pagrindinėmis šalimis, kurios yra tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai su tuo 
susijusios. Verslo modelis, į kurį įtraukiama įmonių socialinė atsakomybė, taip pat gali būti 
naujoviškas šaltinis, kurio kriterijai – paslaugų kokybė ir patikimumas. Tačiau viena iš 
pagrindinių įmonių socialinės atsakomybės varomųjų jėgų yra rizikos valdymas ir prevencija. 

Pakeitimas 50
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Kadangi garantuotas kintamasis 
atlyginimas nedera su geru rizikos 
valdymu arba su atlyginimo, grindžiamo 
veiklos rezultatais, principais, todėl jis 
neturėtų būti įtrauktas rengiant strategiją 
atlyginimų klausimu. Išimties tvarka gali 
būti suteikiamas labai mažas garantuotų 
kintamųjų atlyginimų skaičius – tik tais 
atvejais, kai samdomi nauji darbuotojai, ir 
toks atlyginimas turi būti skiriamas tik 
pirmaisiais veiklos metais.

Or. el

Justification

Šiame pakeitime pateikiama viena iš priemonių, kuriomis skatinama samdyti visapusiškai 
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apmokytus darbuotojus.

Pakeitimas 51
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Kredito įstaigos ir investicinės įmonės 
turėtų reikalauti iš savo darbuotojų 
įsipareigoti nesinaudoti asmeninėmis 
apsidraudimo strategijomis ar draudimu 
siekiant sumažinti rizikos išlyginimo 
poveikį, numatytą jų susitarimuose dėl 
atlyginimo. Jeigu nesilaikoma tokio 
įsipareigojimo, turėtų būti skiriamos 
atitinkamos, proporcingos ir atgrasančios 
nuobaudos.

Or. fr

Pakeitimas 52
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti pakankamą 
atlyginimų struktūros ir susijusios rizikos 
skaidrumą rinkoje, kredito įstaigos ir 
investicinės įmonės turėtų atskleisti 
informaciją apie savo atlyginimų 
nustatymo tiems darbuotojams, kurių 
profesinė veikla gali turėti esminį poveikį 
įstaigos rizikos pobūdžiui, politiką ir 
praktiką. Tačiau šiuo įpareigojimu neturėtų 
būti pažeista 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

(12) Siekiant užtikrinti pakankamą 
atlyginimų struktūros ir susijusios rizikos 
skaidrumą rinkoje, kredito įstaigos ir 
investicinės įmonės turėtų atskleisti 
išsamią informaciją apie tiems 
darbuotojams ir vadovams, kurių profesinė 
veikla gali daryti didelį poveikį įstaigos 
rizikos pobūdžiui, skirtas savo atlyginimų 
nustatymo politiką, praktiką ir 
konfidencialumo tikslais bendras sumas.
Ši informacija turėtų būti prieinama
visiems suinteresuotiesiems asmenims 
(akcininkams, darbuotojams ir 
visuomenei). Tačiau šiuo įpareigojimu 
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judėjimo. neturėtų būti pažeista 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo. Svarbu, kad 
pasitelkiant Europos darbuotojų tarybas 
būtų gerbiama ir darbuotojų teisė būti 
informuotais, ir konsultavimosi su jais 
teisė. Jeigu nesilaikoma tokio 
įsipareigojimo, turėtų būti skiriamos 
atitinkamos, proporcingos ir atgrasančios 
nuobaudos.

Or. fr

Pakeitimas 53
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atlyginimų nustatymo politika dera su 
patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir 
skatina tokį valdymą, bet neskatina
prisiimti rizikos, kuri viršytų kredito 
įstaigos toleruojamos rizikos lygį;

a) atlyginimų nustatymo politika dera su 
patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir 
skatina tokį valdymą, bet neskatina 
prisiimti rizikos, kuri viršytų kredito 
įstaigos toleruojamos rizikos lygį, ir apima 
priemones, kuriomis siekiama išvengti 
informacijos asimetrijos ir interesų 
konfliktų;

Or. de

Pakeitimas 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Directive 2006/48/CE
V priedo 11 skirsnio 22 punkto b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atlyginimų nustatymo politikoje turi 
būti pabrėžiamas atlyginimų 
proporcingumo reikalavimas įmonėse 
susiejant visų vadovų atlyginimų ir 
pensijų raidą su darbuotojų atlyginimų ir 
pensijų raida;

Or. fr

Pakeitimas 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kai atlyginimas susietas su veiklos 
rezultatais, visa atlyginimo suma yra 
pagrįsta bendru atskiro asmens ir verslo 
padalinio veiklos rezultatų ir bendrų 
kredito įstaigos rezultatų vertinimu;

(e) kai atlyginimas susietas su veiklos 
rezultatais, visa atlyginimo suma yra 
pagrįsta bendru atskiro asmens ir verslo 
padalinio veiklos rezultatų ir bendrų 
kredito įstaigos rezultatų vertinimu, o 
vertinant veiklos rezultatus atsižvelgiama į 
finansinius ir nefinansinius kriterijus, 
įskaitant su Europos kokybės vadybos 
fondo (EKVF) nustatytu modeliu 
susijusius kriterijus ir įmonės socialinės 
atsakomybės kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) veiklos rezultatų vertinimas yra 
daugiametis (ne mažiau kaip 3 metų) 
siekiant užtikrinti, kad vertinimo procesas 
būtų grindžiamas ilgo laikotarpio veiklos 
rezultatais ir kad faktinis veiklos 
rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių 
išmokėjimas būtų išskirstytas per 
laikotarpį, kuriuo atsižvelgiama į įmonės 
pagrindinį veiklos ciklą ir jos verslo 
riziką;

Or. fr

Pakeitimas 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) draudžiama, kad kintamąją atlyginimo 
dalį sudarytų akcijų pasirinkimo 
sandoriai ar panašios priemonės; 

Or. en

Justification

Naujausia patirtis parodė, kad akcijų pasirinkimo sandorių ar panašių priemonių naudojimas 
kintamosioms atlyginimo dalims išmokėti sudarytų palankias sąlygas trumpalaikiam 
orientavimui, paskatintų imtis manipuliacijų, kuriomis būtų siekiama padidinti kredito įstaigų 
akcininkų pelną, ir pernelyg didelės rizikos, t. y. paskatintų veiksmus, kurių šiuo pasiūlymu 
skatinama nesiimti.
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Pakeitimas 58
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jokiais būdais neleidžiamas 
garantuotas kintamasis atlyginimas;

Or. fr

Justification

Įdarbinimo premijos (angl. „Golden hello“) yra pernelyg didelė paskata finansinės veiklos 
vykdytojų kaitai, nes taip dar labiau skatinama imtis pernelyg didelės trumpalaikės rizikos.

Pakeitimas 59
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys 
tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis 
sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo
proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti 
visiškai lanksčią premijų politiką, įskaitant 
galimybę nemokėti premijų;

f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys 
tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis 
sudaro ne mažiau kaip 80 proc. viso 
atlyginimo, kad būtų galima vykdyti 
visiškai lanksčią politiką, susijusią su 
kintamosiomis atlyginimo dalimis,
įskaitant galimybę nemokėti jokių 
kintamųjų atlyginimo dalių;

Or. fr
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Pakeitimas 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys 
tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis 
sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo 
proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti 
visiškai lanksčią premijų politiką, įskaitant 
galimybę nemokėti premijų;

(f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys 
tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis 
sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo 
proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti 
kintamųjų atlyginimo dalių ribojimo
politiką, įskaitant galimybę nemokėti jokių 
kintamųjų atlyginimo dalių;

Or. en

Pakeitimas 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) ne mažiau kaip 50 proc. visos 
kintamosios atlyginimo dalies taikomi su 
Europos kokybės vadybos fondo (EKVF) 
nustatytu modeliu susiję kriterijai ir 
įmonių socialinės atsakomybės arba 
įmonių socialinės veiklos rezultatų 
kriterijai ir tikslai; kintamųjų atlyginimo 
dalių klausimu vykdoma atitinkama 
išsaugojimo politika, kuria siekiama 
suderinti skatinamąsias priemones su 
ilgalaikiais kredito įstaigos interesais ir 
sudaryti sąlygas tvariam vystymuisi;

Or. en
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Pakeitimas 62
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didelės premijos didžiosios dalies 
mokėjimas atidedamas tam tikram
laikotarpiui ir siejamas su būsimais 
įmonės veiklos rezultatais.

i) visos kintamosios atlyginimo dalies 
mokėjimas atidedamas ne trumpesniam 
kaip 5 metų laikotarpiui; atlyginimas, 
išmokamas pagal atidėjimo susitarimus, 
skiriamas tik vadovaujantis 
proporcingumo metodu;

Or. fr

Pakeitimas 63
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) kintamoji atlyginimo dalis išmokama 
arba skiriama tik tuo atveju, jeigu jos 
dydis atitinka visos kredito įstaigos 
finansinę padėtį ir ji pagrįsta atsižvelgiant 
į atitinkamų verslo padalinio ir asmens 
veiklos rezultatus; esant ceteris paribus, 
visa kintamoji atlyginimo dalis gerokai 
sumažinama arba prireikus neskiriama, 
jeigu kredito įstaigos finansinės veiklos 
rezultatai yra nelabai geri arba neigiami;

Or. fr
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Pakeitimas 64
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jau esami sutartyse numatyti 
atlyginimai, susiję su veiklos pabaiga, 
peržiūrimi ir paliekami tik tuo atveju, jei 
padaroma aiški išvada, kad jais siekiama 
sukurti ilgalaikę vertę ir imtis pagrįstos 
rizikos. Bet koks tokio tipo atlyginimas 
turi būti siejamas su atitinkamais metais 
pasiektais veiklos rezultatais ir 
nustatomas taip, kad juo nebūtų 
atlyginama už prastus rezultatus. 

Or. el

Justification

Taip pat reikėtų numatyti kompensaciją veiklos pabaigoje.

Pakeitimas 65
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) reikalaujama, kad darbuotojai 
įsipareigotų nesinaudoti asmeninėmis 
apsidraudimo strategijomis arba su 
atlyginimais bei atsakomybe susijusiu 
draudimu, siekiant sumažinti rizikos 
išlyginimo poveikį, numatytą jų 
susitarimuose dėl atlyginimo. Jeigu 
nesilaikoma tokio įsipareigojimo, 
skiriamos atitinkamos, proporcingos ir 
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atgrasančios nuobaudos.

Or. fr

Pakeitimas 66
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a. Kredito įstaigos, kurios yra 
svarbios atsižvelgiant į jų dydį, vidaus 
organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, 
aprėptį ir veiklos sudėtingumą, įsteigia 
atlyginimų nustatymo komitetą. 
Atlyginimų nustatymo komitetas 
sudaromas taip, kad jis galėtų 
kompetentingai ir nepriklausomai vertinti 
atlyginimų nustatymo politiką, praktiką ir 
paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, 
kapitalą ir likvidumą.
Atlyginimų nustatymo komitetas, 
bendradarbiaudamas su darbuotojams 
atstovaujančiais organais (darbų taryba), 
rengia su atlyginimais susijusius 
sprendimus, įskaitant sprendimus, kurie 
daro poveikį atitinkamos kredito įstaigos 
rizikai bei rizikos valdymui ir kuriuos turi 
priimti valdymo organas, atliekantis 
priežiūros funkciją. Atlyginimų nustatymo 
komitetui pirmininkauja valdymo organo 
narys, kuris atitinkamoje kredito įstaigoje 
neatlieka jokių vykdomųjų funkcijų.

Or. fr
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Pakeitimas 67
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto c papunktis
Direktyva 2006/48/EB
XII priedo 2 dalies 15 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija, susijusi su sprendimų 
priėmimo procesu, taikomu nustatant 
atlyginimų nustatymo politiką, prireikus 
įskaitant informaciją apie atlyginimų 
nustatymo komiteto sudėtį ir įgaliojimus, 
išorės konsultanto, kurio paslaugomis 
pasinaudota nustatant atlyginimų 
nustatymo politiką, pavadinimą (pavardę)
ir svarbių suinteresuotųjų asmenų 
vaidmenį;

a) informacija, susijusi su sprendimų 
priėmimo procesu, taikomu nustatant 
atlyginimų nustatymo politiką, prireikus 
įskaitant informaciją apie atlyginimų 
nustatymo komiteto sudėtį ir įgaliojimus, 
išorės konsultantus, kurių paslaugomis 
pasinaudota nustatant atlyginimų 
nustatymo politiką, ir svarbių 
suinteresuotųjų subjektų vaidmenį, visų 
pirma darbuotojams atstovaujančių 
organų (darbų tarybos) pateiktą 
nuomonę;

Or. fr

Pakeitimas 68
Karima Delli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Annexe I – point 4 – point c
Direktyva 2006/48/EB
XII priedo 2 dalies 15 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) apibendrinta kiekybinė informacija 
apie atlyginimus, suskirstyta pagal 
vadovus ir darbuotojus, kurių veikla daro 
esminį poveikį kredito įstaigos rizikos 
pobūdžiui, ir kurią teikiant nurodoma:
i) atlyginimų sumos finansiniais metais, 
suskaidytos į fiksuotąjį ir kintamąjį 
atlyginimą, ir gavėjų skaičius;
ii) kintamųjų atlyginimų formos ir sumos, 
suskaidytos, be kita ko, į grynuosius
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pinigus, akcijas ir su akcijomis susietas 
priemones;
iii) bendra atidėtų atlyginimų suma, 
suskaidyta į paskirtas ir nepaskirtas dalis;
iv) atidėtų atlyginimų, skirtų finansiniais 
metais, išmokėtų ir sumažintų 
koreguojant pagal veiklos rezultatus, 
sumos;
v) finansiniais metais išmokėtų išeitinių 
išmokų sumos ir tokių išmokų gavėjų 
skaičius ir
vi) finansiniais metais skirtų išeitinių 
išmokų sumos, gavėjų skaičius ir 
didžiausia suma, išmokėta vienam 
asmeniui.

Or. fr


