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Amendement 40
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het nemen van buitensporige en 
onverantwoorde risico's in de banksector 
heeft tot de ondergang van individuele 
financiële instellingen geleid en niet alleen 
in de lidstaten maar in de hele wereld 
problemen in het financiële stelsel 
veroorzaakt. Hoewel er diverse en 
complexe oorzaken ten grondslag liggen 
aan het feit dat dergelijke risico's zijn 
genomen, zijn de toezichthouders en 
regelgevers, met inbegrip van die van de 
G20 en het Comité van Europese 
bankentoezichthouders, het erover eens dat 
de ongepaste beloningsstructuren van 
sommige financiële instellingen daartoe 
hebben bijgedragen. Een beloningsbeleid 
dat aanspoort tot het nemen van meer 
risico's dan algemeen genomen voor de 
betrokken instelling aanvaardbaar is, kan 
een gezond en doeltreffend risicobeheer 
ondermijnen en te sterk risicozoekend 
gedrag in de hand werken.

(1) Het nemen van buitensporige en 
onverantwoorde risico's in de banksector 
heeft tot de ondergang van individuele 
financiële instellingen geleid en niet alleen 
in de lidstaten maar in de hele wereld 
problemen in het financiële stelsel 
veroorzaakt. Hoewel er diverse en 
complexe oorzaken ten grondslag liggen 
aan het feit dat dergelijke risico's zijn 
genomen, zijn de toezichthouders en 
regelgevers, met inbegrip van die van de 
G20 en het Comité van Europese 
bankentoezichthouders, het erover eens dat 
de ongepaste beloningsstructuren van 
sommige financiële instellingen daartoe 
hebben bijgedragen. Een beloningsbeleid 
dat aanspoort tot het nemen van meer 
risico's dan algemeen genomen voor de 
betrokken instelling aanvaardbaar is, kan 
een gezond en doeltreffend risicobeheer 
ondermijnen en te sterk risicozoekend 
gedrag in de hand werken. In dit verband 
moet vooral rekening worden gehouden 
met de regels van de Raad voor financiële 
stabiliteit (FSB), die op internationaal 
niveau vastgesteld en goedgekeurd zijn.

Or. de
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Amendement 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 
nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast. 
Het verdient daarom aanbeveling 
kernbeginselen voor een deugdelijke 
beloning te specificeren om te garanderen 
dat de beloningsstructuur individuele 
personen niet tot het nemen van 
buitensporige risico's aanzet en strookt met 
de risicobereidheid, waarden en 
langetermijnbelangen van de instelling. 
Om ervoor te zorgen dat de vormgeving 
van het beloningsbeleid deel uitmaakt van 
het risicobeheer van de financiële 
instelling, dient het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie) van elke kredietinstelling 
of beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen.

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 
nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast. 
Ook wordt het alom zorgwekkend geacht 
dat de beloning van bestuurders in de 
financiële sector buitensporig is en vaak 
tot 300 maal hoger dan het salaris van het 
gemiddelde personeelslid. Voorheen was 
het gebruikelijk de regel te hanteren dat 
de beloning van bestuurders niet hoger 
mocht zijn dan 20 maal het laagste salaris 
van personeelsleden in dezelfde sector.
Deze ontwikkelingen staan haaks op de 
tradities van het Europese sociale model 
en de door dat model nagestreefde eerlijke 
inkomensverdeling. Er moet een nieuw 
model van corporate governance in de 
financiële industrie komen om de 
houdbaarheid ervan op lange termijn en 
de sociale cohesie te bevorderen. Het 
verdient daarom aanbeveling duidelijke 
beginselen voor een deugdelijke beloning 
te specificeren om te garanderen dat de 
beloningsstructuur individuele personen 
niet tot het nemen van buitensporige 
risico's aanzet en strookt met de 
risicobereidheid, waarden en 
langetermijnbelangen van de instelling. 
Om ervoor te zorgen dat de vormgeving 
van het beloningsbeleid deel uitmaakt van 
het risicobeheer van de financiële 
instelling, dient het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie) van elke kredietinstelling 
of beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
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dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen. 
Kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen van 
betekenisvolle omvang moeten 
onafhankelijke remuneratiecommissies 
instellen als integrerend onderdeel van 
hun governancestructuur en -organisatie. 
De remuneratiecommissies moeten in 
samenwerking met de organen voor 
risicobeheersing en nalevingsbeheer
toezicht houden op de stimuli die voor het 
beheren van risico, kapitaal en liquiditeit 
worden gecreëerd.

Or. en

Amendement 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 
nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast.
Het verdient daarom aanbeveling 
kernbeginselen voor een deugdelijke 
beloning te specificeren om te garanderen 
dat de beloningsstructuur individuele 
personen niet tot het nemen van 
buitensporige risico's aanzet en strookt met 
de risicobereidheid, waarden en 
langetermijnbelangen van de instelling.
Om ervoor te zorgen dat de vormgeving 
van het beloningsbeleid deel uitmaakt van 
het risicobeheer van de financiële 
instelling, dient het leidinggevend orgaan 

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 
nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast.
Het verdient daarom aanbeveling om 
duidelijke en transparante beginselen te 
specificeren voor een deugdelijke beloning 
die wordt vastgesteld met inspraak van de 
personeelsleden en hun 
vertegenwoordiging binnen de 
onderneming, om te garanderen dat de 
beloningsstructuur individuele personen 
niet tot het nemen van buitensporige 
risico's aanzet en strookt met de 
risicobereidheid, waarden en 
langetermijnbelangen van de instelling.
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(toezichtfunctie) van elke kredietinstelling 
of beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen.

Om ervoor te zorgen dat de vormgeving 
van het beloningsbeleid deel uitmaakt van 
het risicobeheer van de financiële 
instelling, dient het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie) van elke kredietinstelling 
of beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen.
Kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen van 
betekenisvolle omvang moeten 
onafhankelijke remuneratiecommissies 
instellen als integrerend onderdeel van 
hun governancestructuur en -organisatie. 
De remuneratiecommissies moeten in 
samenwerking met de organen voor 
risicobeheersing en nalevingsbeheer 
toezicht houden op de stimuli die voor het 
beheren van risico, kapitaal en liquiditeit 
worden gecreëerd.

Or. fr

Amendement 43
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 
nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast.
Het verdient daarom aanbeveling 
kernbeginselen voor een deugdelijke 
beloning te specificeren om te garanderen 
dat de beloningsstructuur individuele 
personen niet tot het nemen van 

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 
nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast.
Het verdient daarom aanbeveling 
duidelijke beginselen voor een deugdelijke 
beloning te specificeren om te garanderen 
dat de beloningsstructuur individuele 
personen niet tot het nemen van 
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buitensporige risico's aanzet en strookt met 
de risicobereidheid, waarden en 
langetermijnbelangen van de instelling.
Om ervoor te zorgen dat de vormgeving 
van het beloningsbeleid deel uitmaakt van 
het risicobeheer van de financiële 
instelling, dient het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie) van elke kredietinstelling 
of beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen.

buitensporige risico's aanzet en strookt met 
de risicobereidheid, waarden en 
langetermijnbelangen van de instelling en 
van alle werknemers. Om ervoor te zorgen 
dat de vormgeving van het beloningsbeleid 
deel uitmaakt van het risicobeheer van de 
financiële instelling, dient het 
leidinggevend orgaan (toezichtfunctie) van 
elke kredietinstelling of 
beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen.
Kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen van 
betekenisvolle omvang moeten 
onafhankelijke remuneratiecommissies 
instellen als integrerend onderdeel van 
hun governancestructuur en -organisatie. 
De remuneratiecommissies moeten in 
samenwerking met de organen voor 
risicobeheersing en nalevingsbeheer, 
alsook met de 
personeelsvertegenwoordiging 
(ondernemingsraad), toezicht houden op 
de stimuli die voor het beheren van risico, 
kapitaal en liquiditeit worden gecreëerd.

Or. fr

Amendement 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het beloningsbeleid moet ertoe 
strekken de persoonlijke doelstellingen van 
de medewerkers en de 
langetermijnbelangen van de betrokken 
kredietinstelling of beleggingsonderneming 
op elkaar af te stemmen. 
Prestatiegerelateerde 

(5) Het beloningsbeleid moet ertoe 
strekken de persoonlijke doelstellingen van 
de medewerkers en de 
langetermijnbelangen van de betrokken 
kredietinstelling of beleggingsonderneming 
op elkaar af te stemmen. 
Prestatiegerelateerde 
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beloningscomponenten moeten worden 
beoordeeld op basis van prestaties op 
langere termijn, rekening houdend met de 
uitstaande risico's in verband met die 
prestaties. Prestaties moeten worden 
beoordeeld in een meerjarenkader, 
bijvoorbeeld over een periode van drie tot 
vijf jaar, teneinde te garanderen dat het 
beoordelingsproces op prestaties op 
langere termijn is gebaseerd en dat de 
effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten over de 
bedrijfscyclus van de onderneming is 
gespreid.

beloningscomponenten moeten worden 
beoordeeld op basis van prestaties op 
langere termijn, rekening houdend met de 
uitstaande risico's in verband met die 
prestaties. Prestaties moeten worden 
beoordeeld in een meerjarenkader, 
bijvoorbeeld over een periode van drie tot 
vijf jaar, teneinde te garanderen dat het 
beoordelingsproces op prestaties op 
langere termijn is gebaseerd en dat de 
effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten over de 
bedrijfscyclus van de onderneming is 
gespreid. De op het model van de 
Europese Stichting voor kwaliteitsbeheer 
(EFQM) gebaseerde criteria en 
standaards inzake optimale duurzaamheid 
(onder meer met betrekking tot 
ontwikkeling van het personeel, 
bevordering van banen van hoge 
kwaliteit, consumententevredenheid en 
hulpmiddelenbeheer) en 
bedrijfsdoelstellingen inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen moeten in aanmerking 
worden genomen en naar behoren worden 
meegewogen bij de beoordeling van 
prestaties op langere termijn die de 
uitgestelde betaling van variabele 
beloningsgedeelten rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 45
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het beloningsbeleid moet ertoe 
strekken de persoonlijke doelstellingen van 
de medewerkers en de 
langetermijnbelangen van de betrokken 

(5) Het beloningsbeleid moet ertoe 
strekken de persoonlijke doelstellingen van 
de medewerkers en de 
langetermijnbelangen van de betrokken 
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kredietinstelling of beleggingsonderneming 
op elkaar af te stemmen. 
Prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten moeten worden 
beoordeeld op basis van prestaties op 
langere termijn, rekening houdend met de 
uitstaande risico's in verband met die 
prestaties. Prestaties moeten worden 
beoordeeld in een meerjarenkader, 
bijvoorbeeld over een periode van drie tot 
vijf jaar, teneinde te garanderen dat het 
beoordelingsproces op prestaties op 
langere termijn is gebaseerd en dat de 
effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten over de 
bedrijfscyclus van de onderneming is 
gespreid.

kredietinstelling of beleggingsonderneming 
op elkaar af te stemmen. 
Prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten moeten worden 
beoordeeld op basis van prestaties op 
langere termijn, rekening houdend met de 
uitstaande risico's in verband met die 
prestaties. Prestaties moeten worden 
beoordeeld in een meerjarenkader, 
bijvoorbeeld over een periode van drie tot 
vijf jaar, teneinde te garanderen dat het 
beoordelingsproces op prestaties op 
langere termijn is gebaseerd en dat de 
effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten over de 
bedrijfscyclus van de onderneming is 
gespreid. Bij de beoordeling van de 
prestaties op langere termijn die de 
uitgestelde betaling van variabele 
beloningscomponenten rechtvaardigen, 
moet eveneens rekening worden 
gehouden met de doelstellingen inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzame ontwikkeling.

Or. de

Amendement 46
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het beloningsbeleid moet ertoe 
strekken de persoonlijke doelstellingen van 
de medewerkers en de 
langetermijnbelangen van de betrokken 
kredietinstelling of beleggingsonderneming 
op elkaar af te stemmen.
Prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten moeten worden 
beoordeeld op basis van prestaties op de 
langere termijn, rekening houdende met de 

(5) Het beloningsbeleid moet ertoe 
strekken de persoonlijke doelstellingen van 
de medewerkers en de 
langetermijnbelangen van de betrokken 
kredietinstelling of beleggingsonderneming 
op elkaar af te stemmen.
Prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten moeten worden 
beoordeeld op basis van prestaties op de 
langere termijn, rekening houdende met de 
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uitstaande risico's in verband met die 
prestaties. Prestaties moeten worden 
beoordeeld in een meerjarenkader, 
bijvoorbeeld over een periode van drie tot
vijf jaar, teneinde te garanderen dat het 
beoordelingsproces op prestaties op 
langere termijn is gebaseerd en dat de 
effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten over de 
bedrijfscyclus van de onderneming is 
gespreid.

uitstaande risico's in verband met die 
prestaties. Prestaties moeten worden 
beoordeeld in een meerjarenkader, 
bijvoorbeeld over een periode van ten 
minste vijf jaar, teneinde te garanderen dat 
het beoordelingsproces op prestaties op 
langere termijn is gebaseerd en dat de 
effectieve betaling van 
prestatiegerelateerde 
beloningscomponenten over de 
bedrijfscyclus van de onderneming is 
gespreid. Bij de beoordeling van de 
prestaties op langere termijn die de 
uitgestelde betaling van variabele 
beloningscomponenten rechtvaardigen, 
moet eveneens rekening worden 
gehouden met de doelstellingen inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

Or. fr

Amendement 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De betaling van de variabele 
beloningscomponent moet over een 
tijdvak van tenminste 3 jaar worden 
uitgesteld. Deze duur kan aanzienlijk 
langer worden naarmate de betrokkene 
een hogere positie bekleedt of meer 
verantwoordelijkheid draagt. Bovendien 
moet een wezenlijk deel van de variabele 
beloningscomponent in aandelen in de 
kredietinstelling of 
beleggingsonderneming of in 
gelijkaardige vorm worden uitbetaald, 
naargelang van de juridische structuur 
van de betreffende onderneming. In het 
geval van kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen die niet op de 
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beurs genoteerd zijn, moet de betaling zo 
veel mogelijk anders geschieden dan in 
geldelijke vorm. Hier is het 
evenredigheidsbeginsel van groot belang, 
aangezien het wellicht niet altijd juist is 
deze vereisten toe te passen op kleine 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen.

Or. fr

Amendement 48
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De betaling van de variabele 
beloningscomponent moet over een 
tijdvak van passende duur worden 
uitgesteld. Deze duur kan aanzienlijk 
langer worden naarmate de betrokkene 
een hogere positie bekleedt of meer 
verantwoordelijkheid draagt. Bovendien 
moet een wezenlijk deel van de variabele 
beloningscomponent in aandelen in de 
kredietinstelling of 
beleggingsonderneming of in 
gelijkaardige vorm worden uitbetaald, 
naargelang van de juridische structuur 
van de betreffende onderneming. In het 
geval van kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen die niet op de 
beurs genoteerd zijn, moet de betaling zo 
veel mogelijk anders geschieden dan in 
geldelijke vorm. Hier is het 
evenredigheidsbeginsel van groot belang, 
aangezien het wellicht niet altijd juist is 
deze vereisten toe te passen op kleine 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen.

Or. fr
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Amendement 49
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij de vaststelling van de 
elementen en doelstellingen op basis 
waarvan de prestaties op langere termijn 
zullen worden beoordeeld, moet niet 
alleen rekening worden gehouden met de 
prestaties en de daaraan verbonden 
risico's, maar ook met de prestaties en 
doelstellingen inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, die de 
uitgestelde betaling van variabele 
beloningscomponenten tot op zekere 
hoogte aanvaardbaar maken.

Or. el

Motivering

Veel aspecten van economische denkwijzen zijn intuïtief en hebben betrekking op het behoud 
van banen en op toename van de activiteit van de werknemers, verhoging van de 
productiviteit en verbetering van de betrekkingen met de plaatselijke gemeenschap en met de 
belangrijkste direct of indirect betrokken partijen. Een denkwijze waarbij ook rekening wordt 
gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan ook een bron van vernieuwing 
vormen met als criteria de kwaliteit van de diensten en de betrouwbaarheid. Een van 
hoofdaspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen is niettemin het beheren en 
vermijden van risico's. 

Amendement 50
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Aangezien gewaarborgde variabele 
beloningen onverenigbaar zijn met een 
goed risicobeheer en met de beginselen 



AM\803734NL.doc 13/24 PE438.471v01-00

NL

van prestatiegerelateerde beloning, 
moeten zij niet in beschouwing worden 
genomen bij de uitwerking van de 
beloningstrategie. Bij wijze van 
uitzondering kan, voor nieuw-
aangeworven personeel, uitsluitend 
tijdens het eerste dienstjaar een zeer 
gering aantal gewaarborgde variabele 
beloningen worden toegekend.

Or. el

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van de maatregelen om de aanwerving van volledig opgeleid 
personeel te stimuleren.

Amendement 51
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen moeten van 
hun personeel verlangen dat het zich 
ertoe verbindt om geen gebruik van 
persoonlijke hedgingstrategieën of 
verzekeringen te maken om de 
risicogebonden effecten die in hun 
beloningsregelingen ingebouwd zijn, 
tegen te gaan. Niet-nakoming van deze 
verbintenis moet op passende, evenredige 
en ontradende wijze worden bestraft.

Or. fr
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Amendement 52
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde een adequate transparantie 
voor de markt van hun beloningsstructuren 
en het daaraan verbonden risico te 
verzekeren, dienen kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen informatie 
openbaar te maken over hun 
beloningsbeleid en beloningscultuur ten 
aanzien van medewerkers wier 
beroepsactiviteiten het risicoprofiel van de 
instelling materieel beïnvloeden. Deze 
verplichting mag echter geen afbreuk doen 
aan Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.

(12) Teneinde een adequate transparantie 
voor de markt van hun beloningsstructuren 
en het daaraan verbonden risico te 
verzekeren, dienen kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen gedetailleerde
informatie openbaar te maken over hun 
beloningsbeleid en beloningscultuur en, 
om redenen van vertrouwelijkheid, de 
totale bedragen voor medewerkers wier 
beroepsactiviteiten het risicoprofiel van de 
instelling aanzienlijk beïnvloeden. De 
informatie moet ter beschikking van alle 
belanghebbende partijen gehouden 
worden (aandeelhouders, werknemers en 
het grote publiek). Deze verplichting mag 
echter geen afbreuk doen aan Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens. Met betrekking 
tot de Europese ondernemingsraden moet 
het recht van de werknemers op 
informatie en raadpleging in acht 
genomen worden. Niet-nakoming van 
deze verplichting moet op passende, 
evenredige en ontradende wijze worden 
bestraft.

Or. fr
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Amendement 53
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het beloningsbeleid is in 
overeenstemming met en draagt bij aan een 
gezond en doeltreffend risicobeheer en
moedigt niet aan tot het nemen van meer 
risico's dan voor de kredietinstelling 
aanvaardbaar is;

a) het beloningsbeleid is in 
overeenstemming met en draagt bij aan een 
gezond en doeltreffend risicobeheer,
moedigt niet aan tot het nemen van meer 
risico's dan voor de kredietinstelling 
aanvaardbaar is en omvat maatregelen om 
afwijkingen op het gebied van 
informatieverstrekking en 
belangenconflicten te vermijden;

Or. de

Amendement 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bij het beloningsbeleid moet de 
nadruk liggen op de vereiste 
evenredigheid van de beloningen binnen 
de ondernemingen en moet dus een 
verband worden gelegd tussen de 
loonontwikkeling en pensioenen van alle 
leidinggevenden en die van het personeel;

Or. fr
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Amendement 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) wanneer de beloning prestatiegerelateerd 
is, is het totale bedrag van de beloning 
gebaseerd op een combinatie van de 
beoordeling van de prestaties van de 
betrokken persoon, het betrokken 
bedrijfsonderdeel en de resultaten van de 
kredietinstelling als geheel;

e) wanneer de beloning prestatiegerelateerd 
is, is het totale bedrag van de beloning 
gebaseerd op een combinatie van de 
beoordeling van de prestaties van de 
betrokken persoon, het betrokken 
bedrijfsonderdeel en de resultaten van de 
kredietinstelling als geheel, de beoordeling 
van de prestaties neemt zowel financiële 
als andere criteria in acht, met inbegrip van 
de sociale verantwoordelijkheid van de 
onderneming, en bij de beoordeling van de 
prestaties worden zowel financiële als 
andere criteria in acht genomen, met 
inbegrip van criteria in verband met het 
EFQM-model en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen;

Or. en

Amendement 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de prestaties worden beoordeeld in 
een meerjarenkader van ten minste drie 
jaar om te waarborgen dat de prestaties op 
de langere termijn worden beoordeeld en 
dat de feitelijke uitbetaling van 
prestatiegebonden beloningscomponenten 
uitgesteld wordt over een periode die 
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rekening houdt met de onderliggende 
bedrijfscyclus van de onderneming en 
haar bedrijfsrisico's;

Or. fr

Amendement 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) variabele beloningscomponenten 
mogen niet bestaan in aandelenopties of 
soortgelijke instrumenten; 

Or. en

Motivering

Uit recente ervaringen is gebleken dat het gebruik van aandelenopties of dergelijke 
instrumenten als variabele beloningscomponenten aanzet tot kortetermijndenken, manipulatie 
om de "waarde voor de aandeelhouder" van kredietinstellingen te vergroten en tot het nemen 
van buitensporige risico's, gedragingen die dit voorstel wil tegengaan.

Amendement 58
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) gewaarborgde variabele beloning is 
in geen geval toegestaan;
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Or. fr

Motivering

Beloningen als de "Golden hello" sporen financiële actoren teveel aan tot baanwisseling en 
maakt het dus interessanter om buitensporige kortetermijnrisico's te nemen.

Amendement 59
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vaste en variabele componenten van de 
totale beloning zijn evenwichtig verdeeld;
het aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket is groot genoeg 
voor het voeren van een volledig flexibel 
bonusbeleid, dat ook de mogelijkheid biedt 
geen bonus uit te betalen;

f) vaste en variabele componenten van de 
totale beloning zijn evenwichtig verdeeld;
het aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket bedraagt ten minste 
80% en is dus groot genoeg voor het 
voeren van een volledig flexibel beleid 
voor de variabele beloningscomponenten, 
dat ook de mogelijkheid biedt om geen 
variabele beloningscomponenten uit te 
betalen;

Or. fr

Amendement 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vaste en variabele componenten van de 
totale beloning zijn evenwichtig verdeeld; 
het aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket is groot genoeg 
voor het voeren van een volledig flexibel

f) vaste en variabele componenten van de 
totale beloning zijn evenwichtig verdeeld; 
het aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket is groot genoeg 
voor het voeren van een restrictief beleid
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bonusbeleid, dat ook de mogelijkheid biedt 
geen bonus uit te betalen;

voor de variabele gedeelten van de 
beloning, dat ook de mogelijkheid biedt 
om geen variabele gedeelten uit te betalen;

Or. en

Amendement 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) ten minste 50% van elke variabele 
beloningscomponent is onderworpen aan 
criteria in verband met het EFQM-model 
en aan criteria en doelstellingen inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen of sociale prestaties van de 
onderneming; variabele 
beloningscomponenten zijn onderworpen 
aan een passend inhoudingssysteem dat 
tot doel heeft stimuli af te stemmen op de 
langetermijnbelangen van de 
kredietinstelling en de bevordering van 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 62
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de betaling van een groot deel van een 
significante bonus wordt gedurende een 

i) de betaling van de volledige variabele 
beloningscomponent wordt gedurende een 
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passende periode uitgesteld en gekoppeld 
aan de toekomstige prestatie van de 
instelling.";

periode van ten minste 5 jaar uitgesteld; 
de beloning die volgens uitstelregelingen 
verschuldigd is, wordt ten hoogste naar 
rato verworven;

Or. fr

Amendement 63
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de variabele beloning wordt enkel 
uitbetaald of ter beschikking gesteld als 
het bedrag ervan met de financiële 
toestand van de kredietinstelling in haar 
geheel te verenigen is en door de 
prestaties van de bedrijfseenheid en de 
betrokken persoon gerechtvaardigd wordt; 
onder gelijkblijvende omstandigheden 
wordt de totale variabele beloning sterk 
verminderd of eventueel geannuleerd als 
de kredietinstelling middelmatige of 
negatieve financiële resultaten te zien 
geeft;

Or. fr

Amendement 64
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) reeds bestaande overeengekomen 
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beloningen in verband met de beëindiging 
van de activiteit worden opnieuw bezien 
en worden slechts gehandhaafd indien 
duidelijk wordt overeengekomen dat zij 
samenhangen met langetermijnresultaten 
en het nemen van redelijke risico's. Elke 
beloning van dit type moet verbonden 
worden aan de gedurende het jaar 
behaalde prestaties en zo worden 
vastgesteld dat falen niet beloond wordt. 

Or. el

Motivering

Ook vergoedingen bij beëindiging van de activiteit moet geregeld worden.

Amendement 65
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) de personeelsleden verbinden zich 
ertoe om geen gebruik van persoonlijke 
hedgingstrategieën of verzekeringen van 
hun beloning of tegen hun 
aansprakelijkheid te maken om de 
risicogebonden effecten die in hun 
beloningsregelingen ingebouwd zijn, 
tegen te gaan. Niet-nakoming van deze 
verbintenis wordt op passende, evenredige 
en ontradende wijze bestraft.

Or. fr
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Amendement 66
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – afdeling 11 – punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis. Kredietinstellingen die van 
betekenis zijn door hun omvang, interne 
organisatie, en de aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten, stellen 
een remuneratiecommissie in. Deze 
commissie is zodanig samengesteld dat ze 
een kundig en onafhankelijk oordeel kan 
geven over beloningsbeleid en -cultuur, 
en de stimuli die voor het beheren van 
risico, kapitaal en liquiditeit worden 
gecreëerd.
De remuneratiecommissie heeft tot taak 
om in overleg met de 
personeelvertegenwoordiging 
(ondernemingsraad) de beslissingen over 
beloning voor te bereiden, met name 
beslissingen die gevolgen hebben voor het 
risico en het risicobeheer van de 
kredietinstelling in kwestie en die het 
leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtfunctie moet nemen. De 
remuneratiecommissie wordt voorgezeten 
door een lid van het leidinggevend 
orgaan, dat in de betrokken 
kredietinstelling geen uitvoerende functie 
uitoefent.

Or. fr

Amendement 67
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – punt c
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XII - deel 2 - punt 15 - letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie over het 
besluitvormingsproces voor de vaststelling 
van het beloningsbeleid, in voorkomend 
geval met vermelding van informatie over 
de samenstelling en het mandaat van een 
remuneratiecommissie, de naam van de 
externe adviseur op wiens diensten bij de 
vaststelling van het beloningsbeleid een 
beroep is gedaan, en de rol van de 
belanghebbenden;

a) informatie over het 
besluitvormingsproces waarbij het 
beloningsbeleid is vastgesteld, in 
voorkomend geval met informatie over de 
samenstelling en het mandaat van een 
remuneratiecommissie, de externe 
adviseurs op wier diensten bij de 
vaststelling van het beloningsbeleid een 
beroep is gedaan, en de rol van de 
belanghebbenden, met name het door de 
personeelsvertegenwoordiging 
(ondernemingsraad) uitgebrachte advies;

Or. fr

Amendement 68
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – punt c
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XII – deel 2 – punt 15 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) kwantitatieve informatie over de 
beloning in totaalbedragen, uitgesplitst 
volgens hoger leidinggevend personeel en 
personeelsleden waarvan de 
werkzaamheden het risicoprofiel van de 
kredietinstelling wezenlijk beïnvloeden, 
met opgave van de volgende gegevens :
i) omvang van de beloning voor het 
boekjaar, uitgesplitst volgens vaste en 
variabele beloning, en het aantal 
begunstigden;
ii) omvang en vorm van de variabele 
beloning, o.a. uitgesplitst naar geldelijke 
beloning, aandelen en gelijkaardige 
instrumenten;
iii) omvang van de uitgestelde beloning, 
uitgesplitst naar toegekende en niet 
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toegekende gedeelten;
iv) omvang van de uitgestelde beloning 
die in het boekjaar verworven, uitbetaald 
en door aanpassing aan de prestaties 
verminderd is;
v) het bedrag van de tijdens het boekjaar 
uitbetaalde ontslagvergoedingen en het 
aantal begunstigden daarvan, alsook
vi) de bedragen van de tijdens het 
boekjaar uitbetaalde ontslagvergoedingen, 
het aantal begunstigden en de hoogste 
aan één persoon toegekende vergoeding.

Or. fr


