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Grozījums Nr. 40
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās banku nozarē ir izraisījusi 
atsevišķu finanšu iestāžu maksātnespēju un 
sistēmiskas problēmas dalībvalstīs un 
pasaulē. Lai gan šādas riska uzņemšanās 
iemesli ir daudzi un sarežģīti, uzraudzības 
un regulatīvās iestādes, tostarp arī G20 un 
Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, ir 
vienojušās par to, ka dažu finanšu iestāžu 
neatbilstīgās atlīdzības shēmas ir 
veicinājušas šo procesu. Atlīdzības 
politika, kas mudina riskēt, pārsniedzot
finanšu iestādes pieļaujamā riska robežu, 
var traucēt pareizai un efektīvai riska 
pārvaldībai un pastiprināt vēlmi uzņemties 
pārmērīgu risku.

(1) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās banku nozarē ir izraisījusi 
atsevišķu finanšu iestāžu maksātnespēju un 
sistēmiskas problēmas dalībvalstīs un 
pasaulē. Lai gan šādas riska uzņemšanās 
iemesli ir daudzi un sarežģīti, uzraudzības 
un regulatīvās iestādes, tostarp arī G20 un 
Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, ir 
vienojušās par to, ka dažu finanšu iestāžu 
neatbilstīgās atlīdzības shēmas ir 
veicinājušas šo procesu. Atlīdzības 
politika, kas mudina riskēt, pārsniedzot 
finanšu iestādes pieļaujamā riska robežu, 
var traucēt pareizai un efektīvai riska 
pārvaldībai un pastiprināt vēlmi uzņemties 
pārmērīgu risku. Šajā saistībā īpaši jāņem 
vērā starptautiski atzīti un apstiprināti 
noteikumi, ko izstrādājusi Finanšu 
stabilitātes padome (FSP).

Or. de

Grozījums Nr. 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Tāpēc, lai nodrošinātu, 

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku 
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Turklāt daudzus 
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ka atlīdzības shēma nemudina darbiniekus 
uzņemties pārmērīgu risku un ka tā ir 
samērojama ar vēlmi uzņemties risku, 
iestādes vērtībām un ilgtermiņa interesēm, 
ir lietderīgi noteikt pareizas atlīdzības 
politikas pamatprincipus. Lai nodrošinātu 
atlīdzības politikas sistēmas integrāciju 
finanšu iestādes riska pārvaldības sistēmā, 
katras kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības vadībai (uzraudzības funkcija) 
jāizstrādā piemērojamie pamatprincipi, un 
šī politika vismaz reizi gadā jāpakļauj 
neatkarīgai iekšējai pārbaudei.

uztrauc tas, ka finanšu nozarē augstākās 
vadības atalgojums ir pārāk liels, jo tas ir 
pat 300 reizes lielāks par darbinieku 
vidējo algu. Agrāk augstākās vadības 
atalgojums drīkstēja būt līdz 20 reizēm 
lielāks par zemāko algu, ko saņem 
darbinieki tajā pašā nozarē. Šādas 
izmaiņas ir nopietnā pretrunā Eiropas 
sociālā modeļa tradīcijām un tā mērķim 
panākt ienākumu vienlīdzīgāku sadali. 
Finanšu nozarē jāievieš jauns 
korporatīvās vadības modelis, lai sekmētu 
ilgtermiņa ilgtspēju un sociālo kohēziju. 
Tāpēc, lai nodrošinātu, ka atlīdzības shēma 
nemudina darbiniekus uzņemties 
pārmērīgu risku un ka tā ir samērojama ar 
vēlmi uzņemties risku, iestādes vērtībām 
un ilgtermiņa interesēm, ir lietderīgi 
noteikt skaidrus pareizas atlīdzības 
politikas principus. Lai nodrošinātu 
atlīdzības politikas sistēmas integrāciju 
finanšu iestādes riska pārvaldības sistēmā, 
katras kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības vadībai (uzraudzības funkcija) 
jāizstrādā piemērojamie pamatprincipi, un 
šī politika vismaz reizi gadā jāpakļauj 
neatkarīgai iekšējai pārbaudei. Lielām 
kredītiestādēm un ieguldījumu 
sabiedrībām jāizveido neatkarīgas 
atlīdzības komitejas, kas būtu 
neatņemama to pārvaldības struktūras un 
sistēmas daļa. Atlīdzības komitejām 
jāsadarbojas ar riska un atbilstības 
funkciju veicējiem, lai uzraudzītu 
stimulus, kas izstrādāti riska, kapitāla un 
likviditātes pārvaldībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku 
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Tāpēc, lai nodrošinātu, 
ka atlīdzības shēma nemudina darbiniekus
uzņemties pārmērīgu risku un ka tā ir 
samērojama ar vēlmi uzņemties risku, 
iestādes vērtībām un ilgtermiņa interesēm, 
ir lietderīgi noteikt pareizas atlīdzības 
politikas pamatprincipus. Lai nodrošinātu 
atlīdzības politikas sistēmas integrāciju 
finanšu iestādes riska pārvaldības sistēmā, 
katras kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības vadībai (uzraudzības funkcija) 
jāizstrādā piemērojamie pamatprincipi, un 
šī politika vismaz reizi gadā jāpakļauj 
neatkarīgai iekšējai pārbaudei.

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku 
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Tāpēc, lai nodrošinātu, 
ka atlīdzības shēma nemudina darbiniekus 
uzņemties pārmērīgu risku un ka tā ir 
samērojama ar vēlmi uzņemties risku, 
iestādes vērtībām un ilgtermiņa interesēm, 
ir lietderīgi noteikt skaidrus un 
pārredzamus pamatprincipus attiecībā uz
pareizu atlīdzības politiku, kas iesaista 
darbiniekus un nodrošina viņu pārstāvību 
sabiedrībā. Lai nodrošinātu atlīdzības 
politikas sistēmas integrāciju finanšu 
iestādes riska pārvaldības sistēmā, katras 
kredītiestādes vai ieguldījumu sabiedrības 
vadībai (uzraudzības funkcija) jāizstrādā 
piemērojamie pamatprincipi, un šī politika 
vismaz reizi gadā jāpakļauj neatkarīgai 
iekšējai pārbaudei. Lielām kredītiestādēm 
un ieguldījumu sabiedrībām jāizveido 
neatkarīgas atlīdzības komitejas, kas būtu 
neatņemama to pārvaldības struktūras un 
sistēmas daļa. Atlīdzības komitejām 
jāsadarbojas ar riska un atbilstības 
funkciju veicējiem, lai uzraudzītu 
stimulus, kas izstrādāti riska, kapitāla un 
likviditātes pārvaldībai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 43
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku 
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Tāpēc, lai nodrošinātu, 
ka atlīdzības shēma nemudina darbiniekus 
uzņemties pārmērīgu risku un ka tā ir 
samērojama ar vēlmi uzņemties risku, 
iestādes vērtībām un ilgtermiņa interesēm, 
ir lietderīgi noteikt pareizas atlīdzības 
politikas pamatprincipus. Lai nodrošinātu 
atlīdzības politikas sistēmas integrāciju 
finanšu iestādes riska pārvaldības sistēmā, 
katras kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības vadībai (uzraudzības funkcija) 
jāizstrādā piemērojamie pamatprincipi, un 
šī politika vismaz reizi gadā jāpakļauj 
neatkarīgai iekšējai pārbaudei.

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku 
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Tāpēc, lai nodrošinātu, 
ka atlīdzības shēma nemudina darbiniekus 
uzņemties pārmērīgu risku un ka tā ir 
samērojama ar vēlmi uzņemties risku, 
iestādes un visu tās darbinieku vērtībām 
un ilgtermiņa interesēm, ir lietderīgi 
noteikt skaidrus pareizas atlīdzības 
politikas pamatprincipus. Lai nodrošinātu 
atlīdzības politikas sistēmas integrāciju 
finanšu iestādes riska pārvaldības sistēmā, 
katras kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības vadībai (uzraudzības funkcija) 
jāizstrādā piemērojamie pamatprincipi, un 
šī politika vismaz reizi gadā jāpakļauj 
neatkarīgai iekšējai pārbaudei. Lielām 
kredītiestādēm un ieguldījumu 
sabiedrībām jāizveido neatkarīgas 
atlīdzības komitejas, kas būtu 
neatņemama to pārvaldības struktūras un 
sistēmas daļa. Atlīdzības komitejām 
jāsadarbojas ar riska un atbilstības 
funkciju veicējiem, kā arī personāla 
pārstāvības struktūrām (uzņēmuma 
padomi), lai uzraudzītu stimulus, kas 
izstrādāti riska, kapitāla un likviditātes 
pārvaldībai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atlīdzības politikai jābūt vērstai uz 
darbinieku personisko mērķu saskaņošanu 
ar attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības ilgtermiņa interesēm. 
Aprēķinot atlīdzības daļas, kas ir atkarīgas 
no veiktajām darbībām, jāņem vērā ilgākā 
laika posmā veiktas darbības un ar šīm 
darbībām saistītais ievērojamais risks. 
Darbības novērtējums jāveic vairāku gadu 
laikā, piemēram, trīs līdz piecus gadus, lai 
nodrošinātu, ka novērtēšanas process ir 
balstīts uz ilgtermiņa darbību un ka uz 
darbību balstīto atlīdzības daļu faktiskais 
maksājums ir sadalīts visā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības ciklā.

(5) Atlīdzības politikai jābūt vērstai uz 
darbinieku personisko mērķu saskaņošanu 
ar attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības ilgtermiņa interesēm. 
Aprēķinot atlīdzības daļas, kas ir atkarīgas 
no veiktajām darbībām, jāņem vērā ilgākā 
laika posmā veiktas darbības un ar šīm 
darbībām saistītais ievērojamais risks. 
Darbības novērtējums jāveic vairāku gadu 
laikā, piemēram, trīs līdz piecus gadus, lai 
nodrošinātu, ka novērtēšanas process ir 
balstīts uz ilgtermiņa darbību un ka uz 
darbību balstīto atlīdzības daļu faktiskais 
maksājums ir sadalīts visā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības ciklā. Ar Eiropas 
Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli 
saistītie kritēriji un mērķi „izcilība 
ilgtspējā” (inter alia attiecībā uz 
darbinieku attīstību, kvalitatīvas 
nodarbinātības sekmēšanu, klientu 
apmierinātību un resursu pārvaldību) un 
uzņēmumu sociālās atbildības mērķi 
jāiekļauj un atbilstīgi jāņem vērā 
ilgtermiņa darbības novērtējumā, 
pamatojot atliktās mainīgās atlīdzības 
maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atlīdzības politikai jābūt vērstai uz (5) Atlīdzības politikai jābūt vērstai uz 
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darbinieku personisko mērķu saskaņošanu 
ar attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības ilgtermiņa interesēm. 
Aprēķinot atlīdzības daļas, kas ir atkarīgas 
no veiktajām darbībām, jāņem vērā ilgākā 
laika posmā veiktas darbības un ar šīm 
darbībām saistītais ievērojamais risks. 
Darbības novērtējums jāveic vairāku gadu 
laikā, piemēram, trīs līdz piecus gadus, lai 
nodrošinātu, ka novērtēšanas process ir 
balstīts uz ilgtermiņa darbību un ka uz 
darbību balstīto atlīdzības daļu faktiskais 
maksājums ir sadalīts visā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības ciklā.

darbinieku personisko mērķu saskaņošanu 
ar attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības ilgtermiņa interesēm. 
Aprēķinot atlīdzības daļas, kas ir atkarīgas 
no veiktajām darbībām, jāņem vērā ilgākā 
laika posmā veiktas darbības un ar šīm 
darbībām saistītais ievērojamais risks. 
Darbības novērtējums jāveic vairāku gadu 
laikā, piemēram, trīs līdz piecus gadus, lai 
nodrošinātu, ka novērtēšanas process ir 
balstīts uz ilgtermiņa darbību un ka uz 
darbību balstīto atlīdzības daļu faktiskais 
maksājums ir sadalīts visā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības ciklā. Ilgtermiņa
darbības novērtējumā, pamatojot atliktās 
mainīgās atlīdzības maksājumu, vērā 
jāņem arī uzņēmumu sociālās atbildības 
un ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atlīdzības politikai jābūt vērstai uz 
darbinieku personisko mērķu saskaņošanu 
ar attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības ilgtermiņa interesēm.
Aprēķinot atlīdzības daļas, kas ir atkarīgas 
no veiktajām darbībām, jāņem vērā ilgākā 
laika posmā veiktas darbības un ar šīm 
darbībām saistītais ievērojamais risks.
Darbības novērtējums jāveic vairāku gadu
laikā, piemēram, trīs līdz piecus gadus, lai 
nodrošinātu, ka novērtēšanas process ir 
balstīts uz ilgtermiņa darbību un ka uz 
darbību balstīto atlīdzības daļu faktiskais 
maksājums ir sadalīts visā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības ciklā.

(5) Atlīdzības politikai jābūt vērstai uz 
darbinieku personisko mērķu saskaņošanu 
ar attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības ilgtermiņa interesēm.
Aprēķinot atlīdzības daļas, kas ir atkarīgas 
no veiktajām darbībām, jāņem vērā ilgākā 
laika posmā veiktas darbības un ar šīm 
darbībām saistītais ievērojamais risks.
Darbības novērtējums jāveic vairāku gadu 
laikā, piemēram, vismaz piecus gadus, lai 
nodrošinātu, ka novērtēšanas process ir 
balstīts uz ilgtermiņa darbību un ka uz 
darbību balstīto atlīdzības daļu faktiskais 
maksājums ir sadalīts visā uzņēmuma 
uzņēmējdarbības ciklā. Uzņēmumu 
sociālās atbildības mērķi jāietver 
ilgtermiņa darbības novērtējumā, 
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pamatojot atliktās mainīgās atlīdzības 
maksājumus. 

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Atlīdzības mainīgās daļas izmaksas 
termiņš jāpagarina vismaz trīs gadus ilgā 
laika posmā. Šo termiņu var ievērojami 
palielināt līdz ar sasniegto dienesta vai 
atbildības pakāpi. Turklāt ievērojamu 
daļu no atlīdzības mainīgā lieluma 
vajadzētu veidot kredītiestādes vai 
ieguldījumu sabiedrības akcijām vai ar 
akcijām saistītiem instrumentiem, izņemot 
akciju iegādes izvēles tiesības, ņemot vērā 
attiecīgās iestādes juridisko struktūru. 
Biržas sarakstā neietverto kredītiestāžu 
vai ieguldījumu sabiedrību gadījumā tāds 
maksājums attiecīgā gadījumā jāveic, 
izmantojot citus bezskaidras naudas 
norēķinus. Ņemot to vērā, ļoti svarīgs ir 
proporcionalitātes princips, jo ne vienmēr 
var izrādīties lietderīgi piemērot šādas 
prasības saistībā ar mazām kredītiestādēm 
un ieguldījumu sabiedrībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 48
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Atlīdzības mainīgās daļas izmaksas 
termiņš jāpagarina piemērotā laika 
posmā. Šis termiņš ievērojami jāpalielina 
līdz ar sasniegto dienesta vai atbildības 
pakāpi. Turklāt ievērojamu daļu no 
atlīdzības mainīgā lieluma vajadzētu 
veidot kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības akcijām vai ar akcijām 
saistītiem instrumentiem, ņemot vērā 
attiecīgās iestādes juridisko struktūru. 
Biržas sarakstā neietverto kredītiestāžu 
vai ieguldījumu sabiedrību gadījumā tāds 
maksājums attiecīgā gadījumā jāveic, 
izmantojot citus bezskaidras naudas 
norēķinus. Ņemot to vērā, ļoti svarīgs ir 
proporcionalitātes princips, jo ne vienmēr 
var izrādīties lietderīgi piemērot šādas 
prasības saistībā ar mazām kredītiestādēm 
un ieguldījumu sabiedrībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Nosakot tos elementus un mērķus, 
ko izmanto, lai veiktu ilgtermiņa darbības 
novērtējumu papildus darbības un ar to 
saistīto risku novērtējumam, būs jāiekļauj 
un atbilstīgi jāņem vērā darbība un mērķi 
sociālās atbildības jomā, kas ļaus zināmā 
mērā par atbilstīgu uzskatīt atlikto 
mainīgās atlīdzības maksājumu.
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Or. el

Pamatojums

Vairāki aspekti saistībā ar ekonomiskiem argumentiem ir intuitīvi un attiecas uz darbavietu 
saglabāšanu un darba ņēmēju lielāku nodarbinātību, produktivitātes pieaugumu, uzlabotām 
attiecībām ar vietējo sabiedrību un galvenajām tieši un/vai netieši iesaistītajām pusēm. 
Argumentācija, kas ietver uzņēmumu sociālo atbildību, var kalpot arī kā jauninājuma avots, 
ieviešot kritērijus saistībā ar pakalpojumu kvalitāti un drošību. Tomēr viens no noteicošajiem 
principiem attiecībā uz uzņēmumu sociālo atbildību ir risku pārvaldība un novēršana. 

Grozījums Nr. 50
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Garantēta mainīgā atlīdzība nav 
savienojama ne ar pareizu riska 
pārvaldību, ne ar principu „samaksa par 
padarīto”, un tādēļ tā jāņem vērā, 
izstrādājot stratēģiju par atlīdzību. 
Izņēmuma kārtā garantētu mainīgo 
atlīdzību var piešķirt ļoti reti, turklāt tikai 
saistībā ar jaunu darbinieku pieņemšanu 
darbā un ne ilgāk par pirmo darbības 
gadu.

Or. el

Pamatojums

Šis grozījums veikts saistībā ar stimuliem, kas atbalstītu tādu jaunu darbinieku pieņemšanu 
darbā, kuriem ir pabeigta izglītība.
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Grozījums Nr. 51
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.b) Kredītiestādēm un ieguldījumu 
sabiedrībām jāprasa saviem darbiniekiem, 
lai tie apņemtos neizmantot personīgā 
riska ierobežošanas stratēģijas vai 
apdrošināšanu, lai mazinātu sakāpināta 
riska ietekmi, kas integrēta to atlīdzības 
noteikumos. Ja šīs saistības netiek 
ievērotas, pienācīgi jāpiemēro samērīgas 
un preventīvas sankcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu savu atlīdzības shēmu 
un ar tām saistīto risku atbilstīgu 
pārredzamību tirgū, kredītiestādēm un 
ieguldījumu sabiedrībām jāinformē par 
savu atlīdzības politiku un praksi attiecībā 
uz tiem darbiniekiem, kuru profesionālā 
darbība būtiski ietekmē iestādes riska 
profilu. Tomēr šis pienākums neskar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti.

(12) Lai nodrošinātu savu atlīdzības shēmu 
un ar tām saistīto risku atbilstīgu 
pārredzamību tirgū, kredītiestādēm un 
ieguldījumu sabiedrībām sīki jāinformē par 
savu atlīdzības politiku, praksi un 
konfidencialitātes nolūkos apkopotu to 
savu darbinieku un vadītāju interesēs 
pabeigto darījumus skaitu, kuru 
profesionālā darbība ievērojami ietekmē 
iestādes riska profilu. Šāda informācija 
jādara zināma visām iesaistītajām 
personām (akcionāriem, darbiniekiem un 
plašai sabiedrībai). Tomēr šis pienākums 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti. Attiecībā uz Eiropas uzņēmumu 
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padomēm ir svarīgi ievērot darbinieku 
tiesības uz informēšanu un uzklausīšanu. 
Ja šīs saistības netiek ievērotas, pienācīgi 
jāpiemēro samērīgas un preventīvas 
sankcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atlīdzības politika ir samērojama ar 
pareizu un efektīvu riska vadību, veicina to 
un nemudina riskēt, pārsniedzot 
kredītiestādes pieļaujamā riska robežu;

a) atlīdzības politika ir samērojama ar 
pareizu un efektīvu riska vadību, veicina 
to, nemudina riskēt, pārsniedzot 
kredītiestādes pieļaujamā riska robežu, un 
ietver pasākumus, kuru mērķis ir 
izvairīties no nepilnīgas informācijas un 
interešu konfliktiem;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atlīdzības politikā jāuzsver 
uzņēmumiem noteiktā atlīdzības 
proporcionalitātes prasība, sasaistot visas 
tendences attiecībā uz vadības un pārējā 
personāla atlīdzību un pensijām;
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Or. fr

Grozījums Nr. 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja atlīdzība ir atkarīga no veiktajām 
darbībām, kopējo atlīdzības summu 
aprēķina pēc konkrētās personas darbības 
un iesaistītās uzņēmējdarbības vienības un 
visas kredītiestādes darbības kopējā 
rezultāta;

e) ja atlīdzība ir atkarīga no veiktajām 
darbībām, kopējo atlīdzības summu 
aprēķina pēc konkrētās personas darbības 
un iesaistītās uzņēmējdarbības vienības un 
visas kredītiestādes darbības kopējā 
rezultāta, turklāt, veicot darbības 
novērtējumu, tiek ņemti vērā gan 
finansiālie, gan citi kritēriji, tostarp ar 
EFQM modeli un uzņēmumu sociālo 
atbildību saistītie kritēriji;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) darbības novērtējums notiek, 
pamatojoties uz vismaz 3 gadus ilgu 
daudzgadu sistēmu, lai nodrošinātu, ka 
novērtēšanas process balstās uz darbības 
rādītājiem ilgtermiņā un ka faktiskā to 
atlīdzības komponentu samaksa, kuri 
balstās uz darbības rādītājiem, ir sadalīta 
visa tā laika posma garumā, kurā ņem 
vērā uzņēmuma uzņēmējdarbības ciklu 
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un tā uzņēmējdarbības riskus;

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) aizliegts atlīdzības mainīgās daļas 
noteikt, pamatojoties uz iespējām 
iegādāties akcijas vai līdzīgiem 
instrumentiem; 

Or. en

Pamatojums

Nesena pieredze apliecināja, ka saistībā ar atlīdzības mainīgajām daļām izmantojot iespējas 
iegādāties akcijas vai līdzīgus instrumentus, palielinājās interese par īstermiņa darbību, tika 
sekmētas manipulācijas, kuru mērķis ir palielināt kredītiestāžu akciju vērtību, kā arī 
pārmērīga riska uzņemšanās; šis priekšlikums paredz mazināt šādu attīstību.

Grozījums Nr. 58
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) garantēta mainīgā atlīdzība nekādā 
gadījumā nav pieļaujama;

Or. fr
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Pamatojums

„Golden hello” veida atlīdzības ir pārmērīgi liels stimuls, ko izmanto saistībā ar finanšu 
tirgus dalībnieku apgrozījumu, pastiprinot viņu vēlmi īstermiņā uzņemties pārmērīgu risku.

Grozījums Nr. 59
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kopējās atlīdzības summas mainīgā un 
nemainīgā daļa ir atbilstīgi līdzsvarotas; 
nemainīgajai daļai ir jābūt pietiekami lielai
attiecībā pret kopējo atlīdzības summu, lai 
varētu piemērot pilnīgi elastīgu prēmiju
politiku, paredzot arī iespēju neizmaksāt 
prēmijas;

f) kopējās atlīdzības summas mainīgā un 
nemainīgā daļa ir atbilstīgi līdzsvarotas; 
nemainīgajai daļai ir jābūt vismaz 80 % no 
kopējās atlīdzības summas, lai varētu 
piemērot pilnīgi elastīgu politiku attiecībā 
uz atlīdzības mainīgajām daļām, paredzot 
arī iespēju neizmaksāt atlīdzības mainīgo 
daļu;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kopējās atlīdzības summas mainīgā un 
nemainīgā daļa ir atbilstīgi līdzsvarotas; 
nemainīgajai daļai ir jābūt pietiekami lielai 
attiecībā pret kopējo atlīdzības summu, lai
varētu piemērot pilnīgi elastīgu prēmiju
politiku, paredzot arī iespēju neizmaksāt 
prēmijas;

f) kopējās atlīdzības summas mainīgā un 
nemainīgā daļa ir atbilstīgi līdzsvarotas; 
nemainīgajai daļai ir jābūt pietiekami lielai 
attiecībā pret kopējo atlīdzības summu, lai
varētu īstenot ierobežojošu politiku 
attiecībā uz atlīdzības mainīgajām daļām, 
paredzot arī iespēju neizmaksāt atlīdzības 
mainīgo daļu;
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Or. en

Grozījums Nr. 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) uz vismaz 50 % no jebkuras mainīgās 
atlīdzības daļas attiecas ar EFQM modeli 
saistītie kritēriji un ar uzņēmumu sociālo 
atbildību vai uzņēmumu sociālo darbību 
saistītie kritēriji un mērķi; atlīdzības 
mainīgajām daļām piemēro pienācīgu 
saglabāšanas politiku, kuras mērķis ir 
stimulus saskaņot ar kredītiestādes 
ilgtermiņa interesēm un veicināt 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ievērojami lielu prēmiju lielākās daļas 
izmaksas termiņš ir pagarināts piemērotā
laika posmā un ir pakārtots uzņēmuma
turpmākajai darbībai.

i) visu mainīgo atlīdzības daļu izmaksas 
termiņš ir pagarināts vismaz piecus gadus 
ilgā laika posmā; atlīdzību, kas jāizmaksā 
saskaņā ar atlikta maksājuma 
noteikumiem, piešķir ne agrāk kā 
piešķirot pa daļām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 63
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) mainīgo atlīdzību maksā vai piešķir 
tikai tad, ja tā ir ilgstoša saskaņā ar 
kredītiestādes finanšu stāvokli kopumā un 
pamatota saskaņā ar uzņēmējdarbības 
vienības un attiecīgās personas darbības 
rādītājiem; ja kredītiestādes finanšu 
rādītāji sarūk vai kļūst negatīvi, 
ievērojami samazinās vai vajadzības 
gadījumā tiek anulēta kopējā mainīgā 
atlīdzība, pārējiem apstākļiem 
nemainoties.

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) darbības beigās iepriekš līgumā 
paredzētā atlīdzība tiek pārskatīta un tiek 
saglabāta tikai tad, ja skaidri redzams, ka 
tā ir atbilstīga attiecībā uz vērtībām 
ilgtermiņā un pārdomātu riska 
uzņemšanos. Visām šāda veida atlīdzībām 
jābūt saistītām ar attiecīgajā gadā veiktu 
darbību, turklāt tā jāparedz tā, lai nebūtu 
jāatlīdzina zaudējumi. 
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Or. el

Pamatojums

Jāparedz arī tādi gadījumi, ja darbības beigās atlīdzināmi zaudējumi.

Grozījums Nr. 65
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) darbiniekiem izvirza prasību 
neizmantot personīgā riska ierobežošanas 
stratēģijas vai ar atlīdzību un atbildību 
saistītu apdrošināšanu, lai mazinātu 
sakāpināta riska ietekmi, kas integrēta 
viņu atlīdzības noteikumos. Ja šīs 
saistības netiek ievērotas, pienācīgi 
jāpiemēro samērīgas un preventīvas 
sankcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1 pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Kredītiestādes, kas ir nozīmīgas to 
lieluma, iekšējās struktūras un būtības, kā 
arī darbības jomas un darbību 
sarežģītības ziņā, izveido atlīdzības 
komiteju. Atlīdzības komiteja tiek veidota 
tā, lai tā varētu sniegt kompetentu un 
neatkarīgu atzinumu par atlīdzības 
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politiku un praksi un par stimuliem, kas 
izstrādāti, lai pārvaldītu risku, kapitālu un 
likviditāti.
Atlīdzības komiteja, apspriežoties ar 
personāla pārstāvības struktūrām 
(uzņēmuma padomi), ir atbildīga par tādu 
lēmumu sagatavošanu, kas saistīti ar 
atlīdzību, tostarp tādu lēmumu, kas 
ietekmē attiecīgās kredītiestādes risku un 
riska pārvaldību un kas jāpieņem vadībai, 
pildot tās uzraudzības funkcijas. 
Atlīdzības komitejas priekšsēdētājs ir 
vadības loceklis, kas attiecīgajā 
kredītiestādē neveic nekādas 
izpildfunkcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
XII pielikums – 2. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par koplēmuma procedūru 
atlīdzības politikas noteikšanai, ja 
iespējams, iekļaujot arī informāciju par 
atlīdzības komitejas sastāvu un pilnvarām, 
ārējo konsultantu vārdus, kuru 
pakalpojumi izmantoti atlīdzības politikas 
noteikšanas procesā, un attiecīgo 
dalībnieku lomu;

a) informācija par koplēmuma procedūru 
atlīdzības politikas noteikšanai, ja 
iespējams, iekļaujot arī informāciju par 
atlīdzības komitejas sastāvu un pilnvarām, 
ārējiem konsultantiem, kuru pakalpojumi 
izmantoti atlīdzības politikas noteikšanas 
procesā, un attiecīgo dalībnieku lomu, jo 
īpaši personāla pārstāvības struktūru 
(uzņēmuma padomes) atzinumu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 68
Karima Delli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
XII pielikums – 2. daļa – 15. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) apkopoti skaitliskie dati par atlīdzību, 
kuri kategorizēti pēc augstākās vadības 
darbiniekiem un tiem darbiniekiem, kas 
ar savu darbību būtiski ietekmē 
kredītiestādes riska profilu, un kuros 
norādīts:
i) finanšu gada atlīdzības apjoms, kas 
iedalīts mainīgajā un nemainīgajā 
atlīdzībā, un saņēmēju skaits;
ii) mainīgās atlīdzības apjoms un veids, 
kas iedalīts, inter alia, skaidrā naudā, 
akcijās un ar akcijām saistītos 
instrumentos;
iii) nenokārtoto un atlikto atlīdzības 
maksājumu apjoms, kura iedalīta 
piešķirtajā un nepiešķirtajā daļā;
iv) atlikto atlīdzības maksājumu apjoms, 
kura attiecīgajā finanšu gadā piešķirta, 
izmaksāta un samazināta, pielāgojot 
darbības rādītājiem;
v) atlaišanas pabalstu apjoms finanšu 
gada laikā un saņēmēju skaits šādiem 
maksājumiem; kā arī
vi) piešķirto atlaišanas pabalstu apjoms 
finanšu gada laikā, saņēmēju skaits un 
lielākā šādi piešķirtā summa vienai 
personai.
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