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Emenda 40
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-teħid eċċessiv u imprudenti ta’ riskji 
fis-settur bankarju wassal għall-falliment 
ta’ istituzzjonijiet finanzjarji individwali u 
għal problemi sistemiċi fl-Istati Membri u 
globalment. Filwaqt li l-kawżi ta’ dan it-
teħid tar-riskji huma ħafna u kumplessi, 
hemm qbil mis-superviżuri u korpi 
regolatorji, fosthom il-G20 u l-Kumitat tas-
Superviżuri Bankarji Ewropej, li l-istrutturi 
inadegwati tar-rimunerazzjoni ta’ xi 
istituzzjonijiet finanzjarji kienu fattur 
kontributorju. Politiki dwar ir-
rimunerazzjoni li jagħtu inċentivi sabiex 
jittieħdu riskji li jaqbżu l-livell ġenerali tar-
riskju ttollerat mill-istituzzjoni jistgħu 
jimminaw l-immaniġġjar tajjeb u effikaċi 
tar-riskji u jiggravaw l-imġiba tat-teħid 
eċċessiv tar-riskji.

(1) It-teħid eċċessiv u imprudenti ta’ riskji 
fis-settur bankarju wassal għall-falliment 
ta’ istituzzjonijiet finanzjarji individwali u 
għal problemi sistemiċi fl-Istati Membri u 
globalment. Filwaqt li l-kawżi ta’ dan it-
teħid tar-riskji huma ħafna u kumplessi, 
hemm qbil mis-superviżuri u korpi 
regolatorji, fosthom il-G20 u l-Kumitat tas-
Superviżuri Bankarji Ewropej, li l-istrutturi 
inadegwati tar-rimunerazzjoni ta’ xi 
istituzzjonijiet finanzjarji kienu fattur 
kontributorju. Politiki dwar ir-
rimunerazzjoni li jagħtu inċentivi sabiex 
jittieħdu riskji li jaqbżu l-livell ġenerali tar-
riskju ttollerat mill-istituzzjoni jistgħu 
jimminaw l-immaniġġjar tajjeb u effikaċi 
tar-riskji u jiggravaw l-imġiba tat-teħid 
eċċessiv tar-riskji. F’dan il-qafas, jenħtieġ 
li jitqiesu b’mod partikolari r-regoli 
stabbiliti mill-Bord għall-Istabilità 
Finanzjarja, li ġew stabbiliti u approvati 
fil-livell internazzjonali. 

Or. de

Emenda 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 
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importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati 
prinċipji bażiċi dwar rimunerazzjoni 
għaqlija sabiex jiġi żgurat li l-istruttura tar-
rimunerazzjoni ma tinkoraġġix teħid 
eċċessiv ta’ riskji mill-individwi u tkun 
allinjata mal-aptit ta’ riskju, il-valuri u l-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni. Sabiex jiġi 
żgurat li t-tfassil tal-politiki dwar ir-
rimunerazzjoni jkun integrat fl-
immaniġġjar tar-riskji tal-istituzzjoni 
finanzjarja, il-korp maniġerjali (funzjoni 
superviżorja) ta’ kull istituzzjoni ta’ kreditu 
jew impriża tal-investiment għandu 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena.

importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti. 
Barra minn hekk, ħafna huma mħassba 
dwar il-fatt li r-rimunerazzjoni tal-
maniġers fis-settur finanzjarju hija 
eċċessiva, peress li din tirrappreżenta sa 
300 darba s-salarju ta’ impjegat medju. 
Sa ftit żmien ilu, il-prassi kienet li r-
rimunerazzjoni tal-maniġers ma kellhiex 
tkun iktar minn 20 darba s-salarju l-iktar 
baxx tal-impjegati tal-istess settur. Din l-
evoluzzjoni tikkontradixxi b'mod qawwi t-
tradizzjonijiet tal-mudell soċjali Ewropew 
kif ukoll l-objettiv tiegħu, l-istabbiliment 
ta' tqassim iktar ekwu tad-dħul. Mudell 
ġdid ta’ governanza tal-impriżi huwa 
neċessarju fl-industrija finanzjarja, 
sabiex tkun promossa s-sostenibilità għaż-
żmien twil u l-koeżjoni soċjali. Għalhekk 
huwa xieraq li jiġu speċifikati prinċipji ċari 
għal rimunerazzjoni għaqlija sabiex jiġi 
żgurat li l-istruttura tar-rimunerazzjoni ma 
tinkoraġġix teħid eċċessiv ta’ riskji mill-
individwi u tkun allinjata mal-aptit ta’ 
riskju, il-valuri u l-interessi fit-tul tal-
istituzzjoni. Sabiex jiġi żgurat li t-tfassil 
tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni jkun 
integrat fl-immaniġġjar tar-riskji tal-
istituzzjoni finanzjarja, il-korp maniġerjali 
(funzjoni superviżorja) ta’ kull istituzzjoni 
ta’ kreditu jew impriża tal-investiment 
għandu jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena. 
Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-
impriżi ta’ investiment ta’ daqs kbir 
iwaqqfu kumitati ta’ rimunerazzjoni 
indipendenti bħala parti integrali mill-
istruttura tagħhom ta’ governanza u mill-
organizzazzjoni tagħhom. Il-kumitati ta’ 
rimunerazzjoni għandhom jikkoperaw 
mal-persuni li jeżerċitaw il-funzjoni ta’ 
kontroll tar-riskju u ta’ konformità sabiex 
jissalvagwardjaw l-inċentivi maħluqa 
għall-immaniġġjar tar-riskju, il-fondi 
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proprji u l-likwidità.

Or. en

Emenda 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 
importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti.
Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati 
prinċipji bażiċi dwar rimunerazzjoni 
għaqlija sabiex jiġi żgurat li l-istruttura tar-
rimunerazzjoni ma tinkoraġġix teħid 
eċċessiv ta’ riskji mill-individwi u tkun 
allinjata mal-aptit ta’ riskju, il-valuri u l-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni. Sabiex jiġi 
żgurat li t-tfassil tal-politiki dwar ir-
rimunerazzjoni jkun integrat fl-
immaniġġjar tar-riskji tal-istituzzjoni 
finanzjarja, il-korp maniġerjali (funzjoni 
superviżorja) ta’ kull istituzzjoni ta’ kreditu 
jew impriża tal-investiment għandu 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena.

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 
importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti.
Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati 
prinċipji bażiċi ċari u trasparenti dwar 
rimunerazzjoni għaqlija stabbilita billi 
jiddaħħlu l-impjegati u r-rappreżentanza 
tagħhom fi ħdan l-impriża sabiex jiġi 
żgurat li l-istruttura tar-rimunerazzjoni ma 
tinkoraġġix teħid eċċessiv ta’ riskji mill-
individwi u tkun allinjata mal-aptit ta’ 
riskju, il-valuri u l-interessi fit-tul tal-
istituzzjoni. Sabiex jiġi żgurat li t-tfassil 
tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni jkun 
integrat fl-immaniġġjar tar-riskji tal-
istituzzjoni finanzjarja, il-korp maniġerjali 
(funzjoni superviżorja) ta’ kull istituzzjoni 
ta’ kreditu jew impriża tal-investiment 
għandu jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena.
Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-
impriżi ta’ investiment ta’ daqs kbir 
iwaqqfu kumitati ta’ rimunerazzjoni 
indipendenti bħala parti integrali mill-
istruttura tagħhom ta’ governanza u mill-
organizzazzjoni tagħhom. Il-kumitati ta’ 
rimunerazzjoni għandhom jikkoperaw 
mal-persuni li jeżerċitaw il-funzjoni ta’ 
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kontroll tar-riskju u ta’ konformità sabiex 
jissalvagwardjaw l-inċentivi maħluqa 
għall-immaniġġjar tar-riskju, il-fondi 
proprji u l-likwidità.

Or. fr

Emenda 43
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 
importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti.
Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati 
prinċipji bażiċi dwar rimunerazzjoni 
għaqlija sabiex jiġi żgurat li l-istruttura tar-
rimunerazzjoni ma tinkoraġġix teħid 
eċċessiv ta’ riskji mill-individwi u tkun 
allinjata mal-aptit ta’ riskju, il-valuri u l-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni. Sabiex jiġi 
żgurat li t-tfassil tal-politiki dwar ir-
rimunerazzjoni jkun integrat fl-
immaniġġjar tar-riskji tal-istituzzjoni 
finanzjarja, il-korp maniġerjali (funzjoni 
superviżorja) ta’ kull istituzzjoni ta’ kreditu 
jew impriża tal-investiment għandu 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena.

(4) Minħabba li teħid tar-riskji eċċessiv u 
imprudenti jista’ jimmina s-saħħa 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji u 
jiddestabbilizza s-sistema bankarja, huwa 
importanti li l-obbligu l-ġdid rigward il-
politiki u l-prattiċi tar-rimunerazzjoni 
għandu jiġi implimentat b’mod konsistenti.
Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati 
prinċipji bażiċi ċari dwar rimunerazzjoni 
għaqlija sabiex jiġi żgurat li l-istruttura tar-
rimunerazzjoni ma tinkoraġġix teħid 
eċċessiv ta’ riskji mill-individwi u tkun 
allinjata mal-aptit ta’ riskju, il-valuri u l-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni u tal-
impjegati kollha. Sabiex jiġi żgurat li t-
tfassil tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni 
jkun integrat fl-immaniġġjar tar-riskji tal-
istituzzjoni finanzjarja, il-korp maniġerjali 
(funzjoni superviżorja) ta’ kull istituzzjoni 
ta’ kreditu jew impriża tal-investiment 
għandu jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu applikati, u l-politiki 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
reviżjoni interna indipendenti kull sena.
Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-
impriżi ta’ investiment ta’ daqs kbir 
iwaqqfu kumitati ta’ rimunerazzjoni 
indipendenti bħala parti integrali mill-
istruttura tagħhom ta’ governanza u mill-
organizzazzjoni tagħhom. Il-kumitati ta’ 
rimunerazzjoni għandhom jikkoperaw 
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mal-persuni li jeżerċitaw il-funzjoni ta’ 
kontroll tar-riskju u ta’ konformità, kif 
ukoll mal-organi rappreżentanti tal-
persunal (il-kunsill tal-ħaddiema), sabiex 
jissalvagwardjaw l-inċentivi maħluqa 
għall-immaniġġjar tar-riskju, il-fondi 
proprji u l-likwidità.

Or. fr

Emenda 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-politika dwar ir-rimunerazzjoni 
għandha tfittex li tallinja l-għanijiet 
personali tal-membri tal-persunal mal-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jew tal-impriża ta’ investiment konċernata. 
Il-valutazzjoni tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq prestazzjoni 
aktar fit-tul u tqis ir-riskji pendenti 
assoċjati mal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi stabbilita 
f’qafas multiannwali, pereżempju ta’ tlieta 
sa ħames snin, sabiex jiġi żgurat li l-
proċess ta’ valutazzjoni jkun ibbażat fuq 
prestazzjoni aktar fit-tul u li l-ħlas attwali 
tal-komponenti tar-rimunerazzjoni bbażati 
fuq il-prestazzjoni jkun mifrux fuq iċ-ċiklu 
kummerċjali tal-kumpanija.

(5) Il-politika dwar ir-rimunerazzjoni 
għandha tfittex li tallinja l-għanijiet 
personali tal-membri tal-persunal mal-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jew tal-impriża ta’ investiment konċernata. 
Il-valutazzjoni tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq prestazzjoni 
aktar fit-tul u tqis ir-riskji pendenti 
assoċjati mal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi stabbilita 
f’qafas multiannwali, pereżempju ta’ tlieta 
sa ħames snin, sabiex jiġi żgurat li l-
proċess ta’ valutazzjoni jkun ibbażat fuq 
prestazzjoni aktar fit-tul u li l-ħlas attwali 
tal-komponenti tar-rimunerazzjoni bbażati 
fuq il-prestazzjoni jkun mifrux fuq iċ-ċiklu 
kummerċjali tal-kumpanija. Il-kriterji u l-
objettivi ta’ “eċċellenza fis-sostenibilità" 
(dwar, fost affarijiet oħra, l-iżvilupp tal-
impjegati, it-tisħiħ ta’ impjieg ta’ kwalità 
għoli, is-sodisfazzjon tal-klijent u l-
ġestjoni tar-riżorsi) marbuta mal-mudelli 
stabbiliti mill-Fundazzjoni Ewropea 
għall-Ġestjoni tal-Kwalità (EFQM) kif 
ukoll l-objettivi fil-qasam tar-
responsabilità soċjali għandhom 
jiddaħħlu u jitqiesu b'mod korrett fil-
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valutazzjoni tal-prestazzjoni fit-tul li 
jiġġustifikaw il-ħlas differit tar-
rimunerazzjonijiet varjabbli.

Or. en

Emenda 45
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-politika dwar ir-rimunerazzjoni 
għandha tfittex li tallinja l-għanijiet 
personali tal-membri tal-persunal mal-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jew tal-impriża ta’ investiment konċernata. 
Il-valutazzjoni tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq prestazzjoni 
aktar fit-tul u tqis ir-riskji pendenti 
assoċjati mal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi stabbilita 
f’qafas multiannwali, pereżempju ta’ tlieta 
sa ħames snin, sabiex jiġi żgurat li l-
proċess ta’ valutazzjoni jkun ibbażat fuq 
prestazzjoni aktar fit-tul u li l-ħlas attwali 
tal-komponenti tar-rimunerazzjoni bbażati 
fuq il-prestazzjoni jkun mifrux fuq iċ-ċiklu 
kummerċjali tal-kumpanija.

(5) Il-politika dwar ir-rimunerazzjoni 
għandha tfittex li tallinja l-għanijiet 
personali tal-membri tal-persunal mal-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jew tal-impriża ta’ investiment konċernata. 
Il-valutazzjoni tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq prestazzjoni 
aktar fit-tul u tqis ir-riskji pendenti 
assoċjati mal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi stabbilita 
f’qafas multiannwali, pereżempju ta’ tlieta 
sa ħames snin, sabiex jiġi żgurat li l-
proċess ta’ valutazzjoni jkun ibbażat fuq 
prestazzjoni aktar fit-tul u li l-ħlas attwali 
tal-komponenti tar-rimunerazzjoni bbażati 
fuq il-prestazzjoni jkun mifrux fuq iċ-ċiklu 
kummerċjali tal-kumpanija. Fil-
valutazzjoni tal-prestazzjoni fit-tul li 
tiġġustifika l-ħlas differit tar-
rimunerazzjonijiet varjabbli, jenħtieġ 
ukoll li jitqiesu l-objettivi fil-qasam tar-
responsabilità soċjali tal-impriżi u tal-
iżvilupp sostenibbli.

Or. de
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Emenda 46
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-politika dwar ir-rimunerazzjoni 
għandha tfittex li tallinja l-għanijiet 
personali tal-membri tal-persunal mal-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jew tal-impriża ta’ investiment konċernata.
Il-valutazzjoni tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq prestazzjoni 
aktar fit-tul u tqis ir-riskji pendenti 
assoċjati mal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi stabbilita 
f’qafas multiannwali, pereżempju ta’ tlieta 
sa ħames snin, sabiex jiġi żgurat li l-
proċess ta’ valutazzjoni jkun ibbażat fuq 
prestazzjoni aktar fit-tul u li l-ħlas attwali 
tal-komponenti tar-rimunerazzjoni bbażati 
fuq il-prestazzjoni jkun mifrux fuq iċ-ċiklu 
kummerċjali tal-kumpanija.

(5) Il-politika dwar ir-rimunerazzjoni 
għandha tfittex li tallinja l-għanijiet 
personali tal-membri tal-persunal mal-
interessi fit-tul tal-istituzzjoni ta’ kreditu 
jew tal-impriża ta’ investiment konċernata.
Il-valutazzjoni tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq prestazzjoni 
aktar fit-tul u tqis ir-riskji pendenti
assoċjati mal-prestazzjoni. Il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni għandha tiġi stabbilita 
f’qafas multiannwali, pereżempju ta’ mhux 
inqas minn ħames snin, sabiex jiġi żgurat 
li l-proċess ta’ valutazzjoni jkun ibbażat 
fuq prestazzjoni aktar fit-tul u li l-ħlas 
attwali tal-komponenti tar-rimunerazzjoni 
bbażati fuq il-prestazzjoni jkun mifrux fuq 
iċ-ċiklu kummerċjali tal-kumpanija. L-
objettivi tal-impriża fil-qasam tar-
responsabilità soċjali għandhom 
jiddaħħlu fil-valutazzjoni tal-prestazzjoni 
fit-tul li tkun tiġġustifika l-ħlas differit ta’ 
rimunerazzjoni varjabbli. 

Or. fr

Emenda 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-ħlas tal-komponent varjabbli tar-
rimunerazzjoni għandu jiġi differit fuq 
perjodu ta’ żmien ta’ mill-inqas tliet snin. 
Dan il-perjodu jista’ jiżdied b’mod 
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sinifikanti skont il-livell ta’ anzjanità jew 
ta’ responsabilità. Barra minn hekk, parti 
sostanzjali tal-komponent varjabbli tar-
rimunerazzjoni għandha tiġi trasferita 
f’ishma jew fi strumenti marbuta mal-
ishma tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew tal-
impriża ta’ investiment bl-eċċezzjoni ta' 
għażliet fuq l-ishma, skont l-istruttura 
legali tal-istituzzjoni konċernata. Jekk l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu jew l-impriżi ta’ 
investiment ma tkunx elenkati, dan il-
ħlas, fejn ikun xieraq, għandu jsir 
permezz ta’ strumenti oħra li mhumiex 
flus kontanti. F’dan il-kuntest, il-
prinċipju ta’ proporzjonalità hu ta' 
importanza kbira peress li għandu mnejn 
mhux dejjem ikun f'loku li dawn ir-
rekwiżiti jiġu applikati fi ħdan 
istituzzjonijiet ta’ kreditu jew impriżi ta’ 
investiment żgħar.

Or. fr

Emenda 48
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-ħlas tal-komponent varjabbli tar-
rimunerazzjoni għandu jiġi differit fuq 
perjodu xieraq ta’ żmien. Dan il-perjodu 
għandu jiżdied b’mod sinifikanti skont il-
livell ta’ anzjanità jew ta’ responsabilità. 
Barra minn hekk, parti sostanzjali tal-
komponent varjabbli tar-rimunerazzjoni 
għandha tiġi trasferita f’ishma jew fi 
strumenti marbuta mal-ishma tal-
istituzzjoni ta’ kreditu jew tal-impriża ta’ 
investiment, skont l-istruttura legali tal-
istituzzjoni konċernata. Jekk l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu jew l-impriżi ta’ 
investiment ma tkunx elenkati, dan il-
ħlas, fejn ikun xieraq, għandu jsir 
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permezz ta’ strumenti oħra li mhumiex 
flus kontanti. F’dan il-kuntest, il-
prinċipju ta’ proporzjonalità hu ta' 
importanza kbira peress li għandu mnejn 
mhux dejjem ikun f'loku li dawn ir-
rekwiżiti jiġu applikati fi ħdan 
istituzzjonijiet ta’ kreditu jew impriżi ta’ 
investiment żgħar.

Or. fr

Emenda 49
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fil-qafas tal-istabbiliment tal-
elementi u tal-objettivi li fuq il-bażi 
tagħhom għandha ssir il-valutazzjoni tal-
prestazzjoni fit-tul, barra l-valutazzjoni
konġunta tal-prestazzjoni u tar-riskji li 
huma marbuta magħha, jenħtieġ li 
jiddaħħlu u li jitqiesu l-prestazzjonijiet u 
l-objettivi fil-qasam tar-responsabilità 
soċjali, ħaġa li tagħmel il-ħlas differit tar-
rimunerazzjonijiet varjabbli aċċettabbli sa 
ċertu punt.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Ħafna aspetti tal-argumenti ekonomiċi huma ta’ natura intuwittiva u jikkonċernaw iż-żamma 
tal-impjieġi u l-attività akbar tal-ħaddiema, iż-żieda tal-produttività, it-titjib tar-relazzjonijet 
mas-soċjetà lokali u l-partijiet prinċipali kkonċernati direttament jew indirettament. Mudell 
ta’ argumentazzjoni li jinkludi r-responsabilità soċjali tal-impriżi jista’ wkoll jikkostitwixxi 
sors ta’ innovazzjoni li jkollu kriterji ta’ kwalità tas-servizzi u tal-affidibilità. Madankollu, 
waħda mill-forzi mexxejja prinċipali tar-responsabilità soċjali tal-impriżi hija l-ġestjoni u l-
prevenzjoni tar-risjku.



PE438.471v01-00 12/23 AM\803734MT.doc

MT

Emenda 50
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b)  Peress li r-rimunerazzjonijiet 
varjabbli garantiti mhumiex kompatibbli 
mal-ġestjoni tajba tar-riskju jew mal-
prinċipji tar-rimunerazzjoni bbażata fuq 
il-prestazzjoni, allura dawn m’għandhom 
jiddaħħlu fit-tħejjija tal-istrateġija fil-
qasam tar-rimunerazzjonijiet. Bħala 
eċċezzjoni, jista' jingħata numru żgħir 
ħafna ta' rimunerazzjonijiet varjabbli 
garantiti unikament fil-każ ta' reklutaġġ 
ta' persunal ġdid, u dawn għandhom 
ikunu limitati għall-ewwel sena ta' 
attività.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tidħol fil-qafas tal-miżuri ta’ inċentivi lir-reklutaġġ tal-persunal li jkollu taħriġ 
komplut.

Emenda 51
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-
impriżi ta’ investiment għandhom jeżiġu 
mill-impjegati tagħhom li dawn jintrabtu 
li ma jużawx strateġiji ta’ kopertura 
personali jew assikurazzjonijiet bil-għan li 
li jikkontrabattu l-effetti tal-allinjament 
tar-riskju integrat fl-arranġamenti ta’ 
rimunerazzjoni tagħhom. In-nuqqas ta’ 
osservanza ta’ dan l-impenn għandhom 
jkun sanzjonat b’mod xieraq, 
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proporzjonat u dissważiv.

Or. fr

Emenda 52
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiżguraw trasparenza adegwata 
lis-suq rigward l-istrutturi tagħhom ta’ 
rimunerazzjoni u r-riskju assoċjat, l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-impriżi ta’ 
investiment għandhom jiżvelaw 
informazzjoni dwar il-politiki u l-prattiċi
tagħhom ta’ rimunerazzjoni għal dawk l-
impjegati li l-attivitajiet professjonali 
tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-
profil tar-riskju tal-istituzzjoni.
Madankollu, dan l-obbligu għandu jkun 
mingħajr ħsara għad-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data.

(12) Sabiex jiżguraw trasparenza adegwata 
lis-suq rigward l-istrutturi tagħhom ta’ 
rimunerazzjoni u r-riskju assoċjat, l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-impriżi ta’ 
investiment għandhom jiżvelaw 
informazzjoni dettaljata dwar il-politiki  
tagħhom ta’ rimunerazzjoni, dwar il-
prattiki tagħhom kif ukoll, għal raġunijiet 
ta’ kunfidenzjalità, dwar l-ammonti 
aggregati maħsuba għal l-impjegati 
tagħhom u l-oqfsa tat-tmexxija tagħhom li 
l-attivitajiet professjonali tagħhom 
għandhom impatt sinifikanti fuq il-profil 
tar-riskju tal-istituzzjoni. Din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
għall-partijiet interessati kollha (l-
azzjonisti, l-impjegati u l-pubbliku 
ġenerali). Madankollu, dan l-obbligu 
għandu jkun mingħajr ħsara għad-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar 
il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-data. F'dak li 
jikkonċerna l-Kunsilli tal-Ħaddiema 
Ewropej id-drittijiet tal-impjegati li jiġu 
informati u kkonsultati għandhom ikunu 
rispettati. In-nuqqas ta’ osservanza ta’ 
dan l-impenn għandhom jkun sanzjonat 
b’mod xieraq, proporzjonat u dissważiv.

Or. fr
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Emenda 53
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-politika dwar ir-rimunerazzjoni tkun 
konsistenti ma’ u tippromwovi mmaniġġjar 
tajjeb u effikaċi tar-riskji u ma tinkoraġġix 
teħid tar-riskju li jaqbeż il-livell ta’ riskju 
ttollerat tal-istituzzjoni ta’ kreditu;

a) il-politika dwar ir-rimunerazzjoni tkun 
konsistenti ma’ u tippromwovi mmaniġġjar 
tajjeb u effikaċi tar-riskji, ma tinkoraġġix 
teħid tar-riskju li jaqbeż il-livell ta’ riskju 
ttollerat tal-istituzzjoni ta’ kreditu u tkun 
tinkludi miżuri biex jiġu evitati n-nuqqas 
ta’ simetrija fil-qasam tal-informazzjoni u 
l-konflitti ta’ interess;

Or. de

Emenda 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) il-politika ta’ rimunerazzjoni għandha 
tenfasizza l-eżiġenza tal-proporzjonalità 
tar-rimunerazzjonijiet fi ħdan l-impriżi 
billi torbot l-evoluzzjoni tar-
rimunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-
maniġers kollha kemm huma ma' dawk 
tal-persunal;

Or. fr
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Emenda 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Fejn ir-rimunerazzjoni tkun marbuta 
mal-prestazzjoni, l-ammont totali ta’ 
rimunerazzjoni jkun ibbażat fuq 
kombinazzjoni tal-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-individwu u tal-unità tan-
negozju konċernata u tar-riżultati globali 
tal-istituzzjoni ta’ kreditu;

(e) meta r-rimunerazzjoni tkun marbuta 
mal-prestazzjoni, l-ammont totali ta’ 
rimunerazzjoni jkun ibbażat fuq 
kombinazzjoni tal-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-individwu u tal-unità tan-
negozju konċernata u tar-riżultati globali 
tal-istituzzjoni ta’ kreditu, u meta tkun qed 
tiġi vvalutata l-prestazzjoni, jitqiesu 
kriterji finanzjarji kif ukoll dawk mhux 
finanzjarji, inklużi kriterji marbuta mal-
mudell tal-EFQM u mar-responsabilità 
soċjali korporattiva;

Or. en

Emenda 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) il-valutazzjoni tal-prestazzjoni hija 
stabbilita f’qafas pluriannwali ta’ mill-
inqas 3 snin sabiex ikun garantit li din 
tikkonċerna tajjeb il-prestazzjoni fit-tul u 
li l-ħlas effettiv tal-komponenti tar-
rimunerazzjoni bbażati fuq il-prestazzjoni 
jkun mifrux fuq perjodu li jqis it-tul taċ-
ċiklu ekonomiku sottostanti tal-impriża u 
r-riskji ekonomiċi tagħha;

Or. fr
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Emenda 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għandu jkun projbit li jiġu kostitwiti 
komponenti varjabbli tar-rimunerazzjoni 
mill-għażliet tal-istokk jew minn 
strumenti simili; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza riċenti wriet li l-użu tal-għażliet tal-istokk jew ta’ strumenti simili bħala 
komponenti varjabbli tar-rimunerazzjoni jiffavorixxi direzzjoni għaż-żmien qasir tal-
manipulazzjonijiet maħsuba biex ikabbru l-valur tal-ishma tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u 
teħid ta’ riskji eċċessiv, li hija mġiba li din il-proposta għandha l-għan li tiskoraġġixxi.

Emenda 58
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ir-rimunerazzjoni varjabbli garantita 
fl-ebda każ mhi awtorizzata;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rimunerazzjonijiet tat-tip “Golden hello” jikkostitwixxu inċentiv eċċessiv għall-qligħ tal-
atturi finanzjarji, li jsaħħu l-interess tagħhom li jieħdu riskji mhux imkejla għaż-żmien qasir.
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Emenda 59
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) Il-komponenti fissi u varjabbli tar-
rimunerazzjoni totali jkunu bbilanċjati 
b’mod xieraq; il-komponent fiss 
jirrappreżenta proporzjon għoli biżżejjed
tar-rimunerazzjoni totali sabiex jippermetti 
t-tħaddim ta’ politika kompletament 
flessibbli dwar il-bonusijiet, fosthom il-
possibbiltà li ma jitħallas l-ebda bonus;

f) Il-komponenti fissi u varjabbli tar-
rimunerazzjoni totali jkunu bbilanċjati 
b’mod xieraq; il-komponent fiss 
jirrappreżenta mill-inqas 80% tar-
rimunerazzjoni totali sabiex jippermetti t-
tħaddim ta’ politika kompletament 
flessibbli dwar il-komponenti varjabbli 
tar-rimunerazzjoni, fosthom il-possibbiltà 
li ma jitħallas l-ebda komponent varjabbli 
tar-rimunerazzjoni;

Or. fr

Emenda 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Il-komponenti fissi u varjabbli tar-
rimunerazzjoni totali jkunu bbilanċjati 
b’mod xieraq; il-komponent fiss 
jirrappreżenta proporzjon għoli biżżejjed 
tar-rimunerazzjoni totali sabiex jippermetti 
t-tħaddim ta’ politika kompletament 
flessibbli dwar il-bonusijiet, fosthom il-
possibbiltà li ma jitħallas l-ebda bonus;

(f) Il-komponenti fissi u varjabbli tar-
rimunerazzjoni totali jkunu bbilanċjati 
b’mod xieraq; il-komponent fiss 
jirrappreżenta proporzjon għoli biżżejjed 
tar-rimunerazzjoni totali sabiex jippermetti 
l-eżerċitar ta’ politika ristrettiva f’dak li 
jikkonċerna l-komponenti varjabbli tar-
rimunerazzjoni, fosthom il-possibbiltà li 
ma jitħallas l-ebda komponent varjabbli 
tar-rimunerazzjoni;
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Or. en

Emenda 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) mill-inqas 50% ta’ kwalunkwe 
komponent varjabbli tar-rimunerazzjoni 
għandhu jkun suġġett għall-kriterji 
marbuta mal-mudell tal-EFQM u mal-
kriterji u l-objettivi fil-qasam tar-
responsabilità soċjali korporattiva jew tal-
prestazzjoni soċjali korportattiva; il-
komponenti varjabbli tar-rimunerazzjoni 
huma suġġetti għal politika xierqa ta’ 
żamma maħsuba biex tallinja l-miżuri ta’ 
inċentiv mal-interessi fit-tul tal-
istituzzjoni ta’ kreditu u biex tiffavorixxi 
l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 62
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il-ħlas tal-parti prinċipali ta’ bonus 
sinifikanti jiġi ddifferit għal perjodu xieraq 
u jkun marbut mal-prestazzjoni tal-
kumpanija fil-ġejjieni.

i) il-ħlas tal-komponent varjabbli kollu 
tar-rimunerazzjoni jiġi ddifferit għal 
perjodu li ma jkunx inqas minn 5 snin; ir-
rimunerazzjoni dovuta skont l-
arranġamenti ta’ differiment 
m’għandhiex tkun akkwiżita aktar malajr 
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minn bażi prorata.

Or. fr

Emenda 63
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ir-rimunerazzjoni varjabbli titħallas 
jew tkun akkwiżita biss jekk l-ammont 
tagħha jkun kompatibbli mas-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu fl-
intier tagħha u jekk din tkun iġġustifikata 
permezz ta’ prestazzjoni tal-unità ta' 
sfruttar u tal-persuna kkonċernata; jekk 
kollox jibqa’ l-istess, l-ammont totalit tar-
rimunerazzjoni varjabbli jitnaqqas 
konsiderevolment jew, jekk ikun il-każ, 
jiġi kkanċellat, meta l-istituzzjoni ta’ 
kreditu jkollha prestazzjoni finanzjarja 
baxxa jew negattiva.

Or. fr

Emenda 64
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ir-rimunerazzjonijiet kuntrattwali li 
diġà jeżistu marbuta mat-tmien tal-attività 
għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid u 
jinżammu biss meta jkun konkluż b'mod 
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ċar li dawn ikunu fis-sens tal-ħolqien ta' 
valur fit-tul u ta' teħid raġonevoli ta' 
riskju. Kwalunkwe rimunerazzjoni ta’ dan 
it-tip għandha tkun marbuta mal-
prestazzjonjiet imwettqa matul is-sena u 
stabbilita b'tali mod li ma tkun ta’ 
kumpens għal falliment. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li jkun previst ukoll il-każ tal-kumpens għat-tmien tal-attività.

Emenda 65
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) l-impjegati huma mistennija li 
jimpenjaw ruħhom li ma jużawx strateġiji 
ta’ kopertura personali jew 
assikurazzjonijiet marbuta mar-
rimunerazzjoni jew mar-responsabilità 
sabiex jikkontrabattu l-effetti tal-
allinjament tar-riskju integrat fl-
arranġamenti ta’ rimunerazzjoni 
tagħhom. In-nuqqas ta’ osservanza ta’ 
dan l-impenn ikun sanzjonat b’mod 
xieraq, proporzjonat u dissważiv.

Or. fr
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Emenda 66
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness – punt 1
Direttiva 2006/48/KE
Anness V – Taqsima 11 – punt 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22a. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu li 
jkunu sinifikanti fir-rigward tad-daqs 
tagħhom, fir-rigward tal-organizzazzjoni 
interna tagħhom kif ukoll fir-rigward tan-
natura, l-ambitu u l-kumplessità tal-
attivitajiet tagħhom għandhom 
jistabbilixxu kumitat ta’ rimunerazzjoni. 
Dan għandu jkun magħmul b’mod li jkun 
jista’ jeżerċita ġudizzju kompetenti u 
indipendenti dwar il-politiki u l-prattiki 
tar-rimunerazzjoni u l-inċentivi maħluqa 
għall-immaniġġjar tar-riskju, il-kapital u 
l-likwidità.
Il-kumitat ta' rimunerazzjoni għandu 
jkun responsabbli għat-tħejjija tad-
deċiżjonijiet rigward ir-rimunerazzjoni 
b’konċertazzjoni mal-organi 
rappreżentanti tal-persunal (il-kunsill tal-
ħaddiema), b'mod partikulari dawk li 
jkollhom riperkussjonijiet fuq ir-riskju u 
l-ġestjoni tar-riskju fl-istituzzjoni ta' 
kreditu kkonċernata u li jkollhom 
jittieħdu mill-organu tal-ġestjoni fl-
eżerċitar tal-funzjoni superviżorja tiegħu. 
Il-kumitat ta’ rimunerazzjoni għandu 
jkun ippresedut minn membru tal-organu 
ta’ ġestjoni li ma jwettaq l-ebda funzjoni 
eżekuttiva fl-istituzzjoni ta’ kreditu 
konċernata.

Or. fr
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Emenda 67
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt c
Direttiva 2006/48/KE
Anness XII – Parti 2 – punt 15 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) informazzjoni dwar il-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet li jintuża sabiex tiġi 
stabbilita l-politika dwar ir-rimunerazzjoni, 
fosthom fejn applikabbli, informazzjoni 
dwar il-kompożizzjoni u l-mandat ta’ 
kumitat għar-rimunerazzjoni, l-isem tal-
konsulent estern li s-servizzi tiegħu ntużaw 
biex tiġi stabbilita l-politika dwar ir-
rimunerazzjoni u l-irwol tal-partijiet 
interessati rilevanti;

a) informazzjoni dwar il-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet li jintuża sabiex tiġi 
stabbilita l-politika dwar ir-rimunerazzjoni, 
fosthom fejn applikabbli, informazzjoni 
dwar il-kompożizzjoni u l-mandat ta’ 
kumitat għar-rimunerazzjoni, il-konsulent
estern li s-servizzi tiegħu ntużaw biex tiġi 
stabbilita l-politika dwar ir-rimunerazzjoni 
u l-irwol tal-partijiet interessati rilevanti, 
b’mod partikolari l-opinjoni mogħtija 
mill-organi rappreżentattivi tal-persunal 
(il-kunsill tal-ħaddiema);

Or. fr

Emenda 68
Karima Delli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Anness I – punt 4 – punt c
Direttiva 2006/48/KE
Anness XII – Taqsima 2 – punt 15 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) informazzjoni kwantitattiva 
aggregata dwar ir-rimunerazzjoni, 
maqsuma skont il-maniġers ta’ livell għoli 
u l-membri tal-persunal li l-azzjonijiet 
tagħhom għandhom impatt sinifikanti fuq 
il-profil tar-riskju tal-istituzzjoni ta’ 
kreditu, li tindika dan li ġej:
i) l-ammonti tar-rimunerazzjonijiet matul 
is-sena finanzjarja, maqsumin 
f’rimunerazzjoni fissi u varjabbli, kif 
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ukoll l-għadd ta’ benefiċjarji;
ii) l-ammonti u l-forma tar-
rimunerazzjonijiet varjabbli, maqsumin,
inter alia, fi flus kontanti, ishma u 
strumenti marbutin mal-ishma;
(iii) id-daqs tar-rimunerazzjonijiet differiti 
pendenti, maqsumin f’porzjonijiet 
akkwiżiti u mhux akkwiżiti;
iv) l-ammont tar-rimunerazzjonijiet 
differiti mogħtija matul is-sena 
finanzjarja, imħallsa u mnaqqsa permezz 
ta’ aġġustamenti skont il-prestazzjoni;
v) l-ammont tal-ħlasijiet għal 
terminazzjoni tal-impjieg imħallsa matul 
is-sena finanzjarja u n-numru ta' 
benefiċjarji ta' dawn il-ħlasijiet, kif ukoll
vi) l-ammonti tal-ħlasijiet għal 
terminazzjoni tal-impjieg mogħtija matul 
is-sena finanzjarja, l-għadd ta’ 
benefiċjarji u l-ogħla ammont mogħti lil 
persuna waħda.

Or. fr


