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Poprawka 40
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) a także mając na uwadze, co następuje: 
Nierozważne podejmowanie nadmiernego 
ryzyka w sektorze bankowym 
doprowadziło do bankructwa wielu 
instytucji finansowych i do problemów 
systemowych w państwach członkowskich 
oraz na całym świecie. Istnieje wiele 
złożonych przyczyn wyjaśniających, 
dlaczego podmioty podejmowały takie 
ryzyko, ale organy nadzorczo-regulacyjne,
w tym Grupa G-20 i Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego, są zgodne, 
że jednym z czynników, które się do tego 
przyczyniły, była nieodpowiednia struktura 
wynagrodzeń w niektórych instytucjach 
finansowych. Polityka wynagrodzeń, która 
zachęca do podejmowania ryzyka
wykraczającego poza ogólny poziom 
ryzyka tolerowany przez instytucję, może 
osłabić prawidłowe i skuteczne 
zarządzanie ryzykiem oraz nasilić 
nadmierne podejmowanie ryzyka.

(1) a także mając na uwadze, co następuje: 
Nierozważne podejmowanie nadmiernego 
ryzyka w sektorze bankowym 
doprowadziło do bankructwa wielu 
instytucji finansowych i do problemów 
systemowych w państwach członkowskich 
oraz na całym świecie. Istnieje wiele 
złożonych przyczyn wyjaśniających, 
dlaczego podmioty podejmowały takie 
ryzyko, ale organy nadzorczo-regulacyjne, 
w tym Grupa G-20 i Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego, są zgodne, 
że jednym z czynników, które się do tego 
przyczyniły, była nieodpowiednia struktura 
wynagrodzeń w niektórych instytucjach 
finansowych. Polityka wynagrodzeń, która 
zachęca do podejmowania ryzyka 
wykraczającego poza ogólny poziom 
ryzyka tolerowany przez instytucję, może 
osłabić prawidłowe i skuteczne 
zarządzanie ryzykiem oraz nasilić 
nadmierne podejmowanie ryzyka. W tym 
kontekście należy szczególnie wziąć pod 
uwagę uzgodnione i zatwierdzone na 
szczeblu międzynarodowym zasady, które 
ustaliła Rada Stabilności Finansowej.

Or. de

Poprawka 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponieważ nierozważne podejmowanie (4) Ponieważ nierozważne podejmowanie 
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nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 
kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Należy 
zatem wskazać najważniejsze zasady 
dotyczące prawidłowego systemu 
wynagrodzeń mające zagwarantować, że 
struktura wynagrodzeń nie zachęca osób 
fizycznych do podejmowania nadmiernego 
ryzyka i jest dostosowana do gotowości 
instytucji do podejmowania ryzyka, 
reprezentowanych przez nią wartości oraz 
jej długoterminowych interesów. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku.

nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 
kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Ponadto 
powszechnie uważa się, że wynagrodzenie 
osób na stanowiskach kierowniczych w 
sektorze finansowym jest zbyt wysokie i 
jest często 300 razy wyższe od pensji 
szeregowego pracownika. W przeszłości 
stosowano praktykę zgodnie z którą 
wynagrodzenie osób na stanowiskach 
kierowniczych nie powinno być wyższe niż 
dwudziestokrotność najniższej pensji 
pracownika tego samego sektora. Ta 
sytuacja zdecydowanie przeczy tradycji 
Europejskiego Modelu Społecznego oraz 
jego celowi osiągnięcia równiejszego 
podziału dochodów. W celu wspierania 
długotrwałej równowagi i spójności 
społecznej konieczny jest nowy model 
korporacyjnego zarządzania w sektorze 
finansowym. Należy zatem wskazać jasne 
zasady dotyczące prawidłowego systemu 
wynagrodzeń mające zagwarantować, że 
struktura wynagrodzeń nie zachęca osób 
fizycznych do podejmowania nadmiernego 
ryzyka i jest dostosowana do gotowości 
instytucji do podejmowania ryzyka, 
reprezentowanych przez nią wartości oraz 
jej długoterminowych interesów. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku. Duże instytucje 
kredytowe i firmy inwestycyjne powinny 
powołać niezależne komitety ds. 
wynagrodzeń, które stanowiłyby 
integralną część ich struktury zarządzania 
i organizacji. Komitety ds. wynagrodzeń 
powinny współpracować z osobami 
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odpowiedzialnymi za ryzyko i zasadę 
zgodności w celu utrzymania bodźców 
wprowadzonych z myślą o zarządzaniu 
ryzykiem, kapitałem i płynnością.

Or. en

Poprawka 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponieważ nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 
kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Należy 
zatem wskazać najważniejsze zasady 
dotyczące prawidłowego systemu 
wynagrodzeń mające zagwarantować, że 
struktura wynagrodzeń nie zachęca osób 
fizycznych do podejmowania nadmiernego 
ryzyka i jest dostosowana do gotowości 
instytucji do podejmowania ryzyka, 
reprezentowanych przez nią wartości oraz 
jej długoterminowych interesów. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku.

(4) Ponieważ nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 
kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Należy 
zatem wskazać jasne i przejrzyste zasady 
dotyczące prawidłowego systemu 
wynagrodzeń opracowanego wspólnie z 
pracownikami i ich przedstawicielami w 
przedsiębiorstwie, mające zagwarantować, 
że struktura wynagrodzeń nie zachęca osób 
fizycznych do podejmowania nadmiernego 
ryzyka i jest dostosowana do gotowości 
instytucji do podejmowania ryzyka, 
reprezentowanych przez nią wartości oraz 
jej długoterminowych interesów. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku. Duże instytucje 
kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne 
powinny powołać niezależne komitety ds. 
wynagrodzeń, które stanowiłyby 
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integralną część ich struktury zarządzania 
i organizacji. Komitety ds. wynagrodzeń 
powinny współpracować z osobami 
odpowiedzialnymi za kontrolę ryzyka i 
zgodność w celu monitorowania zachęt 
wprowadzonych z myślą o zarządzaniu 
ryzykiem, kapitałem i płynnością.

Or. fr

Poprawka 43
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponieważ nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 
kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Należy 
zatem wskazać najważniejsze zasady 
dotyczące prawidłowego systemu 
wynagrodzeń mające zagwarantować, że 
struktura wynagrodzeń nie zachęca osób 
fizycznych do podejmowania nadmiernego 
ryzyka i jest dostosowana do gotowości 
instytucji do podejmowania ryzyka, 
reprezentowanych przez nią wartości oraz 
jej długoterminowych interesów. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku.

(4) Ponieważ nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 
kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Należy 
zatem wskazać jasne zasady dotyczące 
prawidłowego systemu wynagrodzeń 
mające zagwarantować, że struktura 
wynagrodzeń nie zachęca osób fizycznych 
do podejmowania nadmiernego ryzyka i 
jest dostosowana do gotowości instytucji 
do podejmowania ryzyka, 
reprezentowanych przez nią wartości, 
długoterminowych interesów instytucji 
oraz ogółu jej pracowników. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku. Duże instytucje 
kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne 
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powinny powołać niezależne komitety ds. 
wynagrodzeń, które stanowiłyby 
integralną część ich struktury zarządzania 
i organizacji. Komitety ds. wynagrodzeń 
powinny współpracować z osobami 
odpowiedzialnymi za kontrolę ryzyka i 
zgodność, jak również z organami 
przedstawicielskimi pracowników (radą 
zakładową) w celu monitorowania zachęt 
wprowadzonych z myślą o zarządzaniu 
ryzykiem, kapitałem i płynnością.

Or. fr

Poprawka 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka wynagrodzeń powinna dążyć 
do zestrojenia celów osobistych 
pracowników z długoterminowymi 
interesami danej instytucji kredytowej lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Ocena 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników powinna być przeprowadzana na 
podstawie wyników długoterminowych i 
uwzględniać związane z nimi ryzyka, które 
mogą się jeszcze zmaterializować. Ocena 
wyników powinna odbywać się w ramach 
wieloletnich, obejmujących na przykład 
okres od trzech do pięciu lat, tak aby 
procedura oceny opierała się na wynikach 
z dłuższego okresu i aby faktyczna wypłata 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników była rozłożona w ramach cyklu 
koniunkturalnego.

(5) Polityka wynagrodzeń powinna dążyć 
do zestrojenia celów osobistych 
pracowników z długoterminowymi 
interesami danej instytucji kredytowej lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Ocena 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników powinna być przeprowadzana na 
podstawie wyników długoterminowych i 
uwzględniać związane z nimi ryzyka, które 
mogą się jeszcze zmaterializować. Ocena 
wyników powinna odbywać się w ramach 
wieloletnich, obejmujących na przykład 
okres od trzech do pięciu lat, tak aby 
procedura oceny opierała się na wynikach 
z dłuższego okresu i aby faktyczna wypłata 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników była rozłożona w ramach cyklu 
koniunkturalnego. Wzorcowe kryteria i 
cele dotyczące „doskonałości przy 
zachowaniu równowagi” (jeśli chodzi 
między innymi o rozwój zatrudnienia, 
polepszenie wysokiej jakości zatrudnienia, 
satysfakcji klienta i zarządzania 
zasobami) w oparciu o modele 
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Europejskiej Fundacji Zarządzania 
Jakością (EFQM) oraz cele w zakresie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw powinny zostać 
uwzględnione i odpowiednio wyważone w 
ocenie długoterminowych wyników 
uzasadniających przesuniętą w czasie 
wypłatę wynagrodzenia zmiennego.

Or. en

Poprawka 45
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka wynagrodzeń powinna dążyć 
do zestrojenia celów osobistych 
pracowników z długoterminowymi 
interesami danej instytucji kredytowej lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Ocena 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników powinna być przeprowadzana na 
podstawie wyników długoterminowych
i uwzględniać związane z nimi ryzyka, 
które mogą się jeszcze zmaterializować. 
Ocena wyników powinna odbywać się
w ramach wieloletnich, obejmujących na 
przykład okres od trzech do pięciu lat, tak 
aby procedura oceny opierała się na 
wynikach z dłuższego okresu i aby 
faktyczna wypłata składników 
wynagrodzenia zależnych od wyników 
była rozłożona w ramach cyklu 
koniunkturalnego.

(5) Polityka wynagrodzeń powinna dążyć 
do zestrojenia celów osobistych 
pracowników z długoterminowymi 
interesami danej instytucji kredytowej lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Ocena 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników powinna być przeprowadzana na 
podstawie wyników długoterminowych 
i uwzględniać związane z nimi ryzyka, 
które mogą się jeszcze zmaterializować. 
Ocena wyników powinna odbywać się 
w ramach wieloletnich, obejmujących na 
przykład okres od trzech do pięciu lat, tak 
aby procedura oceny opierała się na 
wynikach z dłuższego okresu i aby 
faktyczna wypłata składników 
wynagrodzenia zależnych od wyników 
była rozłożona w ramach cyklu 
koniunkturalnego. Ocena długofalowych 
wyników uzasadniająca wypłacenie 
odroczonych zmiennych składników 
wynagrodzenia powinna obejmować cele 
w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i zrównoważonego 
rozwoju.

Or. de
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Poprawka 46
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Polityka wynagrodzeń powinna dążyć 
do zestrojenia celów osobistych 
pracowników z długoterminowymi 
interesami danej instytucji kredytowej lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Ocena 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników powinna być przeprowadzana na 
podstawie wyników długoterminowych i 
uwzględniać związane z nimi ryzyka, które 
mogą się jeszcze zmaterializować. Ocena 
wyników powinna odbywać się w ramach 
wieloletnich, obejmujących na przykład 
okres od trzech do pięciu lat, tak aby 
procedura oceny opierała się na wynikach 
z dłuższego okresu i aby faktyczna wypłata 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników była rozłożona w ramach cyklu 
koniunkturalnego.

(5) Polityka wynagrodzeń powinna dążyć 
do zestrojenia celów osobistych 
pracowników z długoterminowymi 
interesami danej instytucji kredytowej lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Ocena 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników powinna być przeprowadzana na 
podstawie wyników długoterminowych i 
uwzględniać związane z nimi ryzyka, które 
mogą się jeszcze zmaterializować. Ocena 
wyników powinna odbywać się w ramach 
wieloletnich, obejmujących na przykład 
okres co najmniej pięciu lat, tak aby 
procedura oceny opierała się na wynikach 
z dłuższego okresu i aby faktyczna wypłata 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników była rozłożona w ramach cyklu 
koniunkturalnego. Ocena długofalowych 
wyników uzasadniająca wypłacenie 
odroczonych zmiennych składników 
wynagrodzenia powinna obejmować cele 
w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. 

Or. fr

Poprawka 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) Wypłacenie zmiennego składnika 
wynagrodzenia powinno być odroczone co 



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

PL

najmniej na 3 lata. Okres ten powinien 
być tym dłuższy im wyższa ranga 
stanowiska lub większy zakres 
odpowiedzialności. Ponadto znaczną część 
zmiennego składnika wynagrodzenia 
powinny stanowić akcje instytucji 
kredytowej czy też przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego, albo instrumenty z nimi 
związane (z wyjątkiem opcji na akcje), w 
zależności od struktury prawnej danej 
instytucji. W przypadku nienotowanych 
na giełdzie instytucji kredytowych lub 
przedsiębiorstw inwestycyjnych 
wynagrodzenie to powinno być wypłacane 
z wykorzystaniem innych instrumentów 
niepieniężnych. W związku z tym 
ogromnego znaczenia nabiera zasada 
proporcjonalności, ponieważ stosowanie 
tych wymogów w odniesieniu do małych 
instytucji kredytowych i przedsiębiorstw 
inwestycyjnych nie zawsze musi być 
odpowiednie.

Or. fr

Poprawka 48
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) Wypłacenie zmiennego składnika 
wynagrodzenia powinno być odroczone do 
stosownego terminu. Okres odroczenia 
powinien być tym dłuższy im wyższa ranga 
stanowiska lub większy zakres 
odpowiedzialności. Ponadto znaczną część 
zmiennego składnika wynagrodzenia 
powinny stanowić akcje instytucji 
kredytowej czy też przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego, albo instrumenty z nimi 
związane, w zależności od struktury 
prawnej danej instytucji. W przypadku 
nienotowanych na giełdzie instytucji 
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kredytowych lub przedsiębiorstw 
inwestycyjnych wynagrodzenie to powinno 
być wypłacane z wykorzystaniem innych 
instrumentów niepieniężnych. W związku 
z tym ogromnego znaczenia nabiera 
zasada proporcjonalności, ponieważ 
stosowanie tych wymogów w odniesieniu 
do małych instytucji kredytowych i 
przedsiębiorstw inwestycyjnych nie zawsze 
musi być odpowiednie.

Or. fr

Poprawka 49
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Określając elementy i cele, w oparciu 
o które prowadzona będzie ocena wyników 
długofalowych, należy włączyć i 
uwzględnić nie tylko ocenę wyników i 
związanych z nimi zagrożeń, ale również 
wyniki i cele dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, co w 
pewnym stopniu ułatwi zaakceptowanie 
wypłacania odroczonych zmiennych 
składników wynagrodzenia.

Or. el

Uzasadnienie

Liczne aspekty argumentów ekonomicznych mają charakter intuicyjny i dotyczą utrzymania 
miejsc pracy i zwiększenia aktywności pracowników, podniesienia wydajności, poprawy 
stosunków z lokalnymi społecznościami oraz głównymi pośrednio lub bezpośrednio 
zainteresowanymi stronami. Model przedsiębiorczości obejmujący odpowiedzialność 
społeczną przedsiębiorstw może również stanowić źródło innowacji w oparciu o kryterium 
jakości usług i niezawodności. Jednak jedną z najważniejszych sił napędowych 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw jest zarządzanie ryzykiem i zapobieganie mu.
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Poprawka 50
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Gwarantowane zmienne składniki 
wynagrodzenia nie są zgodne z należytym 
zarządzaniem ryzykiem ani z zasadą 
wynagradzania za wyniki, nie należy 
zatem uwzględniać ich przy 
opracowywaniu strategii wynagrodzeń.
Tytułem wyjątku można zezwolić na 
gwarantowane zmienne składniki 
wynagrodzenia w bardzo niewielu 
przypadkach, wyłącznie przy zatrudnianiu 
nowego personelu i tylko w pierwszym 
roku pracy.

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka wpisuje się w kontekst zachęt do zatrudniania personelu z pełnym wykształceniem.

Poprawka 51
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) Instytucje kredytowe lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjne powinny 
wymagać od swoich pracowników 
zobowiązania do niekorzystania z 
osobistych strategii hedgingowych lub 
ubezpieczeń w celu obejścia skutków 
podziału ryzyka wynikających z ustaleń 
dotyczących wynagrodzenia. Za 
niewykonanie tego zobowiązania należy 
przewidzieć odpowiednią, proporcjonalną 
i odstraszającą sankcję.
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Or. fr

Poprawka 52
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby struktury wynagrodzeń i 
związane z nimi ryzyko były dostatecznie 
przejrzyste dla rynku, instytucje kredytowe 
i przedsiębiorstwa inwestycyjne powinny 
ujawniać do publicznej wiadomości 
informacje na temat ich polityk i praktyk w 
zakresie wynagrodzeń tych pracowników, 
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka danej instytucji lub 
przedsiębiorstwa. Il y a lieu, toutefois, que 
cette obligation s'applique sans préjudice 
de la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données.

(12) Aby struktury wynagrodzeń i 
związane z nimi ryzyko były dostatecznie 
przejrzyste dla rynku, instytucje kredytowe 
i przedsiębiorstwa inwestycyjne powinny 
ujawniać do publicznej wiadomości 
szczegółowe informacje na temat ich 
polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń 
oraz globalnych (ze względu na poufność) 
kwot otrzymywanych przez tych 
pracowników i ich przełożonych, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ 
na profil ryzyka danej instytucji lub 
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 
być dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron (akcjonariuszy, 
pracowników i opinii publicznej). 
Obowiązek ten powinien jednak 
pozostawać bez uszczerbku dla dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych.
Należy przestrzegać prawa europejskich 
rad pracowniczych do informacji i 
konsultacji z pracownikami. 
Niewykonanie tego zobowiązania pociąga 
za sobą odpowiednią, proporcjonalną i 
odstraszającą sankcję.

Or. fr
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Poprawka 53
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) polityka wynagrodzeń jest zgodna
z prawidłowym i skutecznym 
zarządzaniem ryzykiem, sprzyja takiemu 
zarządzaniu ryzykiem i nie zachęca do 
podejmowania ryzyka wykraczającego 
poza poziom ryzyka tolerowany przez daną 
instytucję kredytową;

a) polityka wynagrodzeń jest zgodna 
z prawidłowym i skutecznym 
zarządzaniem ryzykiem, sprzyja takiemu 
zarządzaniu ryzykiem i nie zachęca do 
podejmowania ryzyka wykraczającego 
poza poziom ryzyka tolerowany przez daną 
instytucję kredytową oraz obejmuje środki 
służące unikaniu nierównego dostępu do 
informacji i konfliktu interesów;

Or. de

Poprawka 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) polityka wynagrodzeń musi 
podkreślać wymóg proporcjonalności 
wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, 
łącząc zmiany wysokości wynagrodzeń i 
emerytur kadr kierowniczych, jako 
całości, z wynagrodzeniami pracowników.

Or. fr
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Poprawka 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) w przypadku wynagrodzeń zależnych 
od wyników podstawą do określenia 
łącznej wysokości wynagrodzenia jest 
ocena wyników danego pracownika i danej 
jednostki organizacyjnej w powiązaniu z 
ogólnymi wynikami instytucji kredytowej;

(e) w przypadku wynagrodzeń zależnych 
od wyników podstawą do określenia 
łącznej wysokości wynagrodzenia jest 
ocena wyników danego pracownika i danej 
jednostki organizacyjnej w powiązaniu z 
ogólnymi wynikami instytucji kredytowej, 
a w ramach oceny wyników bierze się pod 
uwagę zarówno kryteria finansowe, jak i 
niefinansowe, w tym również kryteria 
związane z modelami EFQM oraz ze 
społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ocena wyników powinna odbywać się 
w wieloletnich ramach na przestrzeni co 
najmniej 3 lat, tak aby procedura oceny 
opierała się na długookresowych 
wynikach i aby faktyczna wypłata 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników była rozłożona na okres 
uwzględniający czas trwania cyklu 
koniunkturalnego przedsiębiorstwa i 
ryzyko związane z prowadzoną przez nie 
działalnością gospodarczą;
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Or. fr

Poprawka 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) opieranie zmiennych składników 
wynagrodzenia na opcjach na akcje i 
podobnych instrumentach jest zakazane; 

Or. en

Uzasadnienie

Niedawne doświadczenia pokazały, że wykorzystywanie opcji na akcje i podobnych 
instrumentów jako zmiennych składników wynagrodzenia to krótkoterminowe zachęty 
prowadzące do manipulacji mających na celu zwiększenie „wartości akcjonariusza” 
instytucji kredytowych oraz do podejmowania nadmiernego ryzyka – praktyki, którym obecny 
wniosek próbuje zapobiegać.

Poprawka 58
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) gwarantowane zmienne 
wynagrodzenie nie jest dopuszczalne w 
żadnym przypadku;

Or. fr

Uzasadnienie

Wynagrodzenie typu „powitalny bonus” stanowi zbytnią zachętę do rotacji finansistów, 



AM\803734PL.doc 17/23 PE438.471v01-00

PL

zwiększając ich interes w podejmowaniu nadmiernego ryzyka w krótkiej perspektywie.

Poprawka 59
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) proporcja stałych i zmiennych 
składników łącznego wynagrodzenia jest 
odpowiednio wyważona; stałe składniki 
stanowią na tyle dużą część łącznego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
prowadzenie całkowicie elastycznej 
polityki dotyczącej premii, w tym 
niewypłacanie premii;

f) proporcja stałych i zmiennych 
składników łącznego wynagrodzenia jest 
odpowiednio wyważona; stałe składniki 
stanowią co najmniej 80% łącznego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
prowadzenie całkowicie elastycznej 
polityki dotyczącej zmiennych składników 
wynagrodzenia, w szczególności 
niewypłacanie żadnych zmiennych 
składników wynagrodzenia;

Or. fr

Poprawka 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) proporcja stałych i zmiennych 
składników łącznego wynagrodzenia jest 
odpowiednio wyważona; stałe składniki
stanowią na tyle dużą część łącznego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
prowadzenie całkowicie elastycznej 
polityki dotyczącej premii, w tym 
niewypłacanie premii;

(f) proporcja stałych i zmiennych 
składników łącznego wynagrodzenia jest 
odpowiednio wyważona; stałe składniki 
stanowią na tyle dużą część łącznego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
restrykcyjnej polityki dotyczącej 
zmiennych składników wynagrodzenia
wraz z możliwością niewypłacania
zmiennych składników wynagrodzenia;
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Or. en

Poprawka 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) co najmniej 50% wszelkich 
zmiennych składników wynagrodzenia 
musi spełniać kryteria oparte na modelu 
EFQM oraz kryteria i cele społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
społecznych wyników przedsiębiorstw;; 
zmienne składniki wynagrodzenia 
reguluje właściwa polityka zatrzymania 
wypłaty mająca na celu zachowanie 
zgodności zachęt z długoterminowymi 
interesami instytucji kredytowych i
promowanie zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 62
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku wysokich premii wypłata 
znacznej części premii jest odraczana na 
odpowiedni okres i jest uzależniana od 
przyszłych wyników przedsiębiorstwa.”

i) wypłata całości zmiennego składnika 
wynagrodzenia jest odraczana na okres nie 
krótszy niż 5 lat; prawa do wynagrodzenia 
wypłacanego zgodnie z ustaleniami 
dotyczącymi odroczenia nabywa się nie 
szybciej niż w stosunku proporcjonalnym;
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Or. fr

Poprawka 63
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) wynagrodzenie zmienne jest wypłacane 
lub nabywa się do niego prawo tylko 
wówczas, jeżeli jego wysokość odpowiada 
sytuacji finansowej całej instytucji 
kredytowej oraz jeżeli jest uzasadnione 
wynikami danej jednostki 
przedsiębiorstwa i danego pracownika; 
całkowita wysokość wynagrodzenia 
zmiennego jest analogicznie znacznie 
obniżana lub w odpowiednim przypadku 
unieważniania, jeżeli instytucja kredytowa 
osiąga słabe lub negatywne wyniki 
finansowe;

Or. fr

Poprawka 64
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) Już istniejące umowne składniki 
wynagrodzenia związane z końcem 
działalności należy poddać ponownej 
analizie i utrzymać je tylko wtedy, gdy 
jasno wykazane zostanie, że idą one w 
parze z generowaniem wartości 
długofalowych i z racjonalnym 
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podejmowaniem ryzyka. Wszystkie tego 
rodzaju składniki wynagrodzenia należy 
powiązać z wynikami uzyskanymi w 
danym roku i ustalone tak, by nie 
wynagradzać porażki.

Or. el

Uzasadnienie

Należy przewidzieć również przypadki premii wypłacanych na zakończenie działalności.

Poprawka 65
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 – litera i b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) pracownicy zobowiązują się do 
niekorzystania z osobistych strategii 
hedgingowych lub ubezpieczeń 
związanych z wynagrodzeniem lub 
zakresem odpowiedzialności w celu 
obejścia skutków podziału ryzyka 
wynikających z ustaleń dotyczących 
wynagrodzenia. Niewykonanie tego 
zobowiązania pociąga za sobą 
odpowiednią, proporcjonalną i 
odstraszającą sankcję.

Or. fr

Poprawka 66
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – Sekcja 11 – punkt 22 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) Duże i poważne instytucje 
kredytowe charakteryzujące się 
stosunkowo skomplikowaną organizacją 
wewnętrzną, znacznym zakresem 
działalności i wysokim stopniem 
złożoności tej działalności powołują 
komitet ds. wynagrodzeń. Komitet ds. 
wynagrodzeń powołuje się w sposób 
umożliwiający mu wydawanie 
kompetentnej i niezależnej opinii na temat 
polityki wynagrodzeń oraz praktyk i 
zachęt wprowadzanych z myślą o 
zarządzaniu ryzykiem, kapitałem i 
płynnością.
Komitet ds. wynagrodzeń odpowiada za 
przygotowanie decyzji dotyczących 
wynagrodzeń, w tym również decyzji, które 
mają wpływ na ryzyko i zarządzanie 
ryzykiem w danej instytucji kredytowej 
oraz które mają zostać podjęte przez organ 
zarządczy pełniący funkcję nadzorczą, w 
porozumieniu z organami 
przedstawicielskimi pracowników (radą 
zakładową). Przewodniczącym komitetu 
ds. wynagrodzeń jest członek organu 
zarządczego niesprawujący żadnych 
funkcji wykonawczych w danej instytucji 
kredytowej.

Or. fr

Poprawka 67
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera c)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XII – Część 2 – punkt 15 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacje dotyczące procesu 
podejmowania decyzji stosowanego przy 

a) informacje dotyczące procesu 
podejmowania decyzji stosowanego przy 
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ustalaniu polityki wynagrodzeń, w tym – w 
stosownych przypadkach – informacje na 
temat składu i zakresu upoważnienia 
komisji ds. wynagrodzeń, nazwiska/nazwy 
konsultanta zewnętrznego, z którego usług 
skorzystano przy ustalaniu polityki 
wynagrodzeń, oraz roli odpowiednich 
zainteresowanych stron;

ustalaniu polityki wynagrodzeń, w tym – w 
stosownych przypadkach – informacje na 
temat składu i zakresu upoważnienia 
komisji ds. wynagrodzeń, konsultanta 
zewnętrznego, z którego usług skorzystano 
przy ustalaniu polityki wynagrodzeń, oraz 
roli odpowiednich zainteresowanych stron, 
w szczególności opinii wydanej przez 
organy przedstawicielskie pracowników 
(radę zakładową);

Or. fr

Poprawka 68
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera c)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XII – Część 2 – punkt 15 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) informacje ilościowe na temat 
wynagrodzeń w ujęciu globalnym, z 
rozbiciem na wyższą kadrę kierowniczą i 
pracowników, których działania mają 
istotny wpływ na profil ryzyka instytucji 
kredytowej, zawierające następujące 
dane:
i) wysokość wynagrodzenia w danym roku 
budżetowym z rozbiciem na składniki stałe 
i zmienne wraz z liczbą beneficjentów;
ii) wysokość i formę wynagrodzenia 
zmiennego z rozbiciem m.in. na gotówkę, 
akcje i ich instrumenty pochodne;
iii) wysokość zaległego wynagrodzenia 
odroczonego z rozbiciem na część, do 
której nabyto prawa, oraz część, do której 
praw jeszcze nie nabyto;
iv) wysokość wynagrodzenia odroczonego, 
przyznanego w roku budżetowym, 
wypłaconego i obniżonego po 
uwzględnieniu rzeczywistych wyników;
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v) wysokość odpraw wypłaconych w roku 
budżetowym wraz z liczbą beneficjentów 
takich płatności oraz
vi) wysokość odpraw przyznanych w 
danym roku budżetowym wraz z liczbą 
beneficjentów i najwyższą kwotą 
wypłaconą jednej osobie.

Or. fr


