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Amendamentul 40
Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asumarea cu imprudenţă a unor riscuri 
excesive în sectorul bancar a condus la 
prăbuşirea unor instituţii financiare şi la 
probleme sistemice atât la nivelul statelor 
membre, cât şi la nivel global. Deşi cauzele 
asumării acestor riscuri sunt numeroase şi 
complexe, autorităţile de supraveghere şi 
cele de reglementare, inclusiv G20 şi 
Comitetul Supraveghetorilor Bancari 
Europeni, au ajuns de comun acord la 
concluzia că structurile de remunerare 
inadecvate ale unor instituţii financiare au 
constituit unul dintre factorii determinanţi. 
Politicile de remunerare care oferă 
stimulente pentru asumarea unor riscuri 
care depăşesc nivelul general de risc tolerat 
de instituţia respectivă pot submina 
administrarea solidă şi eficientă a riscurilor 
şi pot exacerba comportamentele care 
implică asumarea de riscuri excesive.

(1) Asumarea cu imprudenţă a unor riscuri 
excesive în sectorul bancar a condus la 
prăbuşirea unor instituţii financiare şi la 
probleme sistemice atât la nivelul statelor 
membre, cât şi la nivel global. Deşi cauzele 
asumării acestor riscuri sunt numeroase şi 
complexe, autorităţile de supraveghere şi 
cele de reglementare, inclusiv G20 şi 
Comitetul Supraveghetorilor Bancari 
Europeni, au ajuns de comun acord la 
concluzia că structurile de remunerare 
inadecvate ale unor instituţii financiare au 
constituit unul dintre factorii determinanţi. 
Politicile de remunerare care oferă 
stimulente pentru asumarea unor riscuri 
care depăşesc nivelul general de risc tolerat 
de instituţia respectivă pot submina 
administrarea solidă şi eficientă a riscurilor 
şi pot exacerba comportamentele care 
implică asumarea de riscuri excesive. În 
acest cadru, ar trebui să se ţină seama în 
mod deosebit de normele instituite de 
Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
(CSF), care au fost stabilite şi aprobate la 
nivel internaţional.

Or. de
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Amendamentul 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina 
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 
bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. Prin urmare, trebuie specificate 
principiile de bază legate de politicile de 
remunerare sănătoase pentru a garanta 
faptul că structura de remunerare nu 
încurajează asumarea de riscuri excesive de 
către persoane individuale şi că aceasta 
corespunde apetitului pentru risc, valorilor 
şi intereselor pe termen lung ale instituţiei. 
În vederea garantării faptului că definirea 
politicilor de remunerare este integrată 
administrării riscurilor instituţiilor 
financiare, organismul de conducere 
(funcţia de supraveghere) al fiecărei 
instituţii de credit sau societăţi de investiţii 
trebuie să stabilească principiile generale 
care urmează a fi aplicate, iar politicile 
trebuie să fie supuse cel puţin o dată pe an 
unui control intern independent.

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina 
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 
bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. În plus, mulţi sunt tulburaţi de 
faptul că remunerarea cadrelor de 
conducere din sectorul financiar este 
excesivă, dat fiind că reprezintă până la 
de 300 de ori salarul unui angajat 
obişnuit. În trecut, practica consta în 
faptul că remuneraţia cadrelor de 
conducere nu trebuia să depăşească o 
sumă egală cu de douăzeci de ori salarul 
cel mai mic al angajaţilor din acelaşi 
sector. Această evoluţie contrazice din 
plin tradiţiile modelului social european, 
precum şi obiectivul său, şi anume 
stabilirea unei repartizări mai echitabile a 
veniturilor. În industria financiară este 
necesar un nou model de guvernanţă a 
întreprinderilor pentru a promova 
durabilitatea pe termen lung şi coeziunea 
socială. Prin urmare, trebuie specificate 
principii clare pentru o politică de
remunerare sănătoasă pentru a garanta 
faptul că structura de remunerare nu 
încurajează asumarea de riscuri excesive de 
către persoane individuale şi că aceasta 
corespunde apetitului pentru risc, valorilor 
şi intereselor pe termen lung ale instituţiei. 
În vederea garantării faptului că definirea 
politicilor de remunerare este integrată 
administrării riscurilor instituţiilor 
financiare, organismul de conducere 
(funcţia de supraveghere) al fiecărei 
instituţii de credit sau societăţi de investiţii 
trebuie să stabilească principiile generale 
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care urmează a fi aplicate, iar politicile 
trebuie să fie supuse cel puţin o dată pe an 
unui control intern independent. Instituţiile 
de credit şi societăţile de investiţii de 
dimensiuni semnificative ar trebui să 
constituie comisii independente de 
remunerare, ca parte integrantă a 
structurii lor de guvernanţă şi a 
organizării lor. Comisiile de remunerare 
trebuie să coopereze cu persoanele care 
exercită funcţia de control al riscurilor şi 
al conformităţii pentru a supraveghea 
stimulentele create pentru administrarea 
riscurilor, a capitalurilor proprii şi a 
lichidităţilor.

Or. en

Amendamentul 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina 
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 
bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. Prin urmare, trebuie specificate 
principiile de bază legate de politicile de 
remunerare sănătoase pentru a garanta 
faptul că structura de remunerare nu 
încurajează asumarea de riscuri excesive de 
către persoane individuale şi că aceasta 
corespunde apetitului pentru risc, valorilor 
şi intereselor pe termen lung ale instituţiei.
În vederea garantării faptului că definirea 
politicilor de remunerare este integrată 
administrării riscurilor instituţiilor 
financiare, organismul de conducere 
(funcţia de supraveghere) al fiecărei 

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina 
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 
bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. Prin urmare, trebuie specificate 
principii de bază clare şi transparente 
referitoare la o politică de remunerare 
sănătoasă, instituită prin implicarea 
angajaţilor şi reprezentarea lor în cadrul 
întreprinderii pentru a garanta faptul că 
structura de remunerare nu încurajează 
asumarea de riscuri excesive de către 
persoane individuale şi că aceasta 
corespunde apetitului pentru risc, valorilor 
şi intereselor pe termen lung ale instituţiei.
În vederea garantării faptului că definirea 
politicilor de remunerare este integrată 
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instituţii de credit sau societăţi de investiţii 
trebuie să stabilească principiile generale 
care urmează a fi aplicate, iar politicile 
trebuie să fie supuse cel puţin o dată pe an 
unui control intern independent.

administrării riscurilor instituţiilor 
financiare, organismul de conducere 
(funcţia de supraveghere) al fiecărei 
instituţii de credit sau societăţi de investiţii 
trebuie să stabilească principiile generale 
care urmează a fi aplicate, iar politicile 
trebuie să fie supuse cel puţin o dată pe an 
unui control intern independent. Instituţiile 
de credit şi societăţile de investiţii de 
dimensiuni semnificative ar trebui să 
constituie comisii independente de 
remunerare, ca parte integrantă a 
structurii lor de guvernanţă şi a 
organizării lor. Comisiile de remunerare 
trebuie să coopereze cu persoanele care 
exercită funcţia de control al riscurilor şi 
al conformităţii pentru a supraveghea 
stimulentele create pentru administrarea 
riscurilor, a capitalurilor proprii şi a 
lichidităţilor.

Or. fr

Amendamentul 43
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina 
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 
bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. Prin urmare, trebuie specificate 
principiile de bază legate de politicile de 
remunerare sănătoase pentru a garanta 
faptul că structura de remunerare nu 
încurajează asumarea de riscuri excesive de 
către persoane individuale şi că aceasta 
corespunde apetitului pentru risc, valorilor 
şi intereselor pe termen lung ale instituţiei.

(4) Deoarece asumarea cu imprudenţă a 
unor riscuri excesive poate submina
soliditatea financiară a instituţiilor 
financiare şi poate destabiliza sistemul 
bancar, este important ca noua obligaţie 
referitoare la politicile şi practicile de 
remunerare să fie implementată în mod 
coerent. Prin urmare, trebuie specificate 
principii de bază clare referitoare la o 
politică de remunerare sănătoasă pentru a 
garanta faptul că structura de remunerare 
nu încurajează asumarea de riscuri 
excesive de către persoane individuale şi că 
aceasta corespunde apetitului pentru risc, 
valorilor şi intereselor pe termen lung ale 
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În vederea garantării faptului că definirea 
politicilor de remunerare este integrată 
administrării riscurilor instituţiilor 
financiare, organismul de conducere 
(funcţia de supraveghere) al fiecărei 
instituţii de credit sau societăţi de investiţii 
trebuie să stabilească principiile generale 
care urmează a fi aplicate, iar politicile 
trebuie să fie supuse cel puţin o dată pe an 
unui control intern independent.

instituţiei şi ale ansamblului salariaţilor 
acesteia. În vederea garantării faptului că 
definirea politicilor de remunerare este 
integrată administrării riscurilor instituţiilor 
financiare, organismul de conducere 
(funcţia de supraveghere) al fiecărei 
instituţii de credit sau societăţi de investiţii 
trebuie să stabilească principiile generale 
care urmează a fi aplicate, iar politicile 
trebuie să fie supuse cel puţin o dată pe an 
unui control intern independent. Instituţiile 
de credit şi societăţile de investiţii de 
dimensiuni semnificative ar trebui să 
constituie comisii independente de 
remunerare, ca parte integrantă a 
structurii lor de guvernanţă şi a 
organizării lor. Comisiile de remunerare 
trebuie să coopereze cu persoanele care 
exercită funcţia de control al riscurilor şi 
al conformităţii, precum şi cu 
organismele reprezentative ale 
personalului (comitetul de întreprindere), 
pentru a supraveghea stimulentele create 
pentru administrarea riscurilor, a 
capitalurilor proprii şi a lichidităţilor.

Or. fr

Amendamentul 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica de remunerare trebuie să aibă 
drept scop alinierea obiectivelor personale 
ale salariaţilor la interesele pe termen lung 
ale instituţiei de credit sau ale societăţii de 
investiţii respective. Evaluarea 
componentelor remunerării care depind de 
performanţă trebuie să se bazeze pe 
rezultatele pe termen lung şi să ia în calcul 
principalele riscuri asociate rezultatelor 
respective. Evaluarea performanţei trebuie 

(5) Politica de remunerare trebuie să aibă 
drept scop alinierea obiectivelor personale 
ale salariaţilor la interesele pe termen lung 
ale instituţiei de credit sau ale societăţii de 
investiţii respective. Evaluarea 
componentelor remunerării care depind de 
performanţă trebuie să se bazeze pe 
rezultatele pe termen lung şi să ia în calcul 
principalele riscuri asociate rezultatelor 
respective. Evaluarea performanţei trebuie 
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realizată într-un cadru multianual, de 
exemplu de trei până la cinci ani, pentru a 
garanta că procesul de evaluare se bazează 
pe performanţa pe termen lung, iar plata 
efectivă a componentelor care depind de 
performanţă din cadrul remuneraţiei se face 
pe întreaga durată a ciclului economic al 
societăţii.

realizată într-un cadru multianual, de 
exemplu de trei până la cinci ani, pentru a 
garanta că procesul de evaluare se bazează 
pe performanţa pe termen lung, iar plata 
efectivă a componentelor care depind de 
performanţă din cadrul remuneraţiei se face 
pe întreaga durată a ciclului economic al 
societăţii. Criteriile şi obiectivele de 
„excelenţă în materie de durabilitate” 
(referitoare la, printre altele, dezvoltarea 
angajaţilor, asigurarea unui loc de muncă 
de înaltă calitate, satisfacţia clientului şi 
gestionarea resurselor) legată de modelele 
stabilite de Fundaţia europeană pentru 
managementul calităţii (EFQM), precum 
şi obiectivele în materie de 
responsabilitate socială trebuie incluse şi 
luate în considerare în mod corespunzător 
în evaluarea performanţelor pe termen 
lung, justificând plata decalată a 
remuneraţiilor variabile.

Or. en

Amendamentul 45
Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica de remunerare trebuie să aibă 
drept scop alinierea obiectivelor personale 
ale salariaţilor la interesele pe termen lung 
ale instituţiei de credit sau ale societăţii de 
investiţii respective. Evaluarea 
componentelor remunerării care depind de 
performanţă trebuie să se bazeze pe 
rezultatele pe termen lung şi să ia în calcul 
principalele riscuri asociate rezultatelor 
respective. Evaluarea performanţei trebuie 
realizată într-un cadru multianual, de 
exemplu de trei până la cinci ani, pentru a 
garanta că procesul de evaluare se bazează 
pe performanţa pe termen lung, iar plata 

(5) Politica de remunerare trebuie să aibă 
drept scop alinierea obiectivelor personale 
ale salariaţilor la interesele pe termen lung 
ale instituţiei de credit sau ale societăţii de 
investiţii respective. Evaluarea 
componentelor remunerării care depind de 
performanţă trebuie să se bazeze pe 
rezultatele pe termen lung şi să ia în calcul 
principalele riscuri asociate rezultatelor 
respective. Evaluarea performanţei trebuie 
realizată într-un cadru multianual, de 
exemplu de trei până la cinci ani, pentru a 
garanta că procesul de evaluare se bazează 
pe performanţa pe termen lung, iar plata 
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efectivă a componentelor care depind de 
performanţă din cadrul remuneraţiei se face 
pe întreaga durată a ciclului economic al 
societăţii.

efectivă a componentelor care depind de 
performanţă din cadrul remuneraţiei se face 
pe întreaga durată a ciclului economic al 
societăţii. În cadrul evaluării 
performanţelor pe termen lung care 
justifică plata decalată a remuneraţiilor 
variabile ar trebui, de asemenea, să se ia 
în considerare obiectivele în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderilor 
şi de dezvoltare durabilă.

Or. de

Amendamentul 46
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica de remunerare trebuie să aibă 
drept scop alinierea obiectivelor personale 
ale salariaţilor la interesele pe termen lung 
ale instituţiei de credit sau ale societăţii de 
investiţii respective. Evaluarea 
componentelor remunerării care depind de 
performanţă trebuie să se bazeze pe 
rezultatele pe termen lung şi să ia în calcul 
principalele riscuri asociate rezultatelor 
respective. Evaluarea performanţei ar 
trebui realizată într-un cadru multianual, de 
exemplu de trei până la cinci ani, pentru a 
garanta că procesul de evaluare se bazează 
pe performanţa pe termen lung, iar plata 
efectivă a componentelor care depind de 
performanţă din cadrul remuneraţiei se face 
pe întreaga durată a ciclului economic al 
societăţii.

(5) Politica de remunerare trebuie să aibă 
drept scop alinierea obiectivelor personale 
ale salariaţilor la interesele pe termen lung 
ale instituţiei de credit sau ale societăţii de 
investiţii respective. Evaluarea 
componentelor remunerării care depind de 
performanţă trebuie să se bazeze pe 
rezultatele pe termen lung şi să ia în calcul 
principalele riscuri asociate rezultatelor 
respective. Evaluarea performanţei ar 
trebui realizată într-un cadru multianual, de 
exemplu de cel puţin cinci ani, pentru a 
garanta că procesul de evaluare se bazează 
pe performanţa pe termen lung, iar plata 
efectivă a componentelor care depind de 
performanţă din cadrul remuneraţiei se face 
pe întreaga durată a ciclului economic al 
societăţii. În cadrul evaluării 
performanţelor pe termen lung care 
justifică plata decalată a remuneraţiilor 
variabile ar trebui incluse obiective 
privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor. 

Or. fr
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Amendamentul 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5bis) Plata componentei variabile a 
remuneraţiei ar trebui amânată pentru o 
perioadă de cel puţin trei ani. Această 
durată poate să crească în mod 
semnificativ în corelaţie cu nivelul 
ierarhic sau de răspundere. Mai mult, o 
parte substanţială a componentei 
variabile a remuneraţiei trebuie să 
constea în acţiuni sau instrumente legate 
de acţiuni ale instituţiei de credit sau ale 
societăţii de investiţii,cu excepţia 
opţiunilor pe acţiuni, în funcţie de 
structura juridică a instituţiei în cauză. În 
cazul instituţiilor de credit sau al 
societăţilor de investiţii necotate la bursă, 
plata ar trebui efectuată, după caz, în alte 
instrumente nemonetare. În acest context, 
principiul proporţionalităţii este extrem de 
important, întrucât aplicarea acestor 
cerinţe în contextul instituţiilor de credit 
şi al societăţilor de investiţii mici ar putea 
să nu fie întotdeauna adecvată.

Or. fr

Amendamentul 48
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Plata componentei variabile a 
remuneraţiei ar trebui amânată pentru o 
perioadă adecvată de timp. Această durată 
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trebuie să crească în mod semnificativ în 
corelaţie cu nivelul ierarhic sau de 
răspundere. Mai mult, o parte 
substanţială a componentei variabile a 
remuneraţiei trebuie să constea în acţiuni 
sau instrumente legate de acţiuni ale 
instituţiei de credit sau ale societăţii de 
investiţii, în funcţie de structura juridică a 
instituţiei în cauză. În cazul instituţiilor 
de credit sau al societăţilor de investiţii 
necotate la bursă, plata ar trebui 
efectuată, după caz, în alte instrumente 
nemonetare. În acest context, principiul 
proporţionalităţii este extrem de 
important, întrucât aplicarea acestor 
cerinţe în contextul instituţiilor de credit 
şi al societăţilor de investiţii mici ar putea 
să nu fie întotdeauna adecvată.

Or. fr

Amendamentul 49
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La stabilirea elementelor şi 
obiectivelor pe baza cărora se va efectua 
evaluarea performanţelor pe termen lung, 
în afară de evaluarea comună a 
performanţelor şi a riscurilor aferente, ar 
trebui să se includă şi să se ţină seama de 
performanţele şi de obiectivele în materie 
de responsabilitate socială, ceea ce va face 
acceptabilă într-o anumită măsură plata 
decalată a remuneraţiilor variabile.

Or. el

Justificare

Numeroase aspecte ale argumentelor economice sunt de natură intuitivă şi se referă la 
menţinerea locurilor de muncă şi la creşterea intensităţii activităţii lucrătorilor, la creşterea 
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productivităţii, ameliorarea relaţiilor cu societatea locală şi principalele părţi implicate 
direct sau indirect. Un model de argumentare care să includă responsabilitatea socială a 
întreprinderilor poate constitui, de asemenea, o sursă de inovare care să aibă drept criterii 
calitatea serviciilor şi fiabilitatea. Totuşi, una dintre principalele forţe motrice ale 
responsabilităţii sociale a întreprinderilor este gestionarea şi prevenirea riscurilor. 

Amendamentul 50
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Dat fiind că remuneraţiile variabile 
garantate nu sunt compatibile cu buna 
administrare a riscurilor sau cu 
principiile remunerării bazate pe 
performanţe, acestea nu ar trebui să fie 
incluse în elaborarea strategiei în materie 
de remuneraţii. În mod excepţional, se 
poate permite un număr foarte mic de 
remuneraţii variabile garantate, exclusiv 
în cazul recrutării personalului nou, iar 
acestea trebuie să fie limitate la primul an 
de activitate.

Or. el

Justificare

Acest amendament se înscrie în cadrul măsurilor de stimulare a recrutării personalului care 
beneficiază de o formare completă.

Amendamentul 51
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Instituţiile de credit şi societăţile de 
investiţii trebuie să le solicite membrilor 
personalului lor să se angajeze să nu 
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utilizeze strategii de acoperire personală 
sau de asigurare pentru a submina 
efectele alinierii riscurilor prevăzute în 
regimurile lor de remunerare. 
Nerespectarea acestui angajament ar 
trebui sancţionat de o manieră adecvată, 
proporţională şi disuasivă.

Or. fr

Amendamentul 52
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea garantării transparenţei 
adecvate pe piaţă a structurilor de 
remunerare şi a riscurilor asociate acestora, 
instituţiile de credit şi societăţile de 
investiţii trebuie să prezinte informaţii 
referitoare la politicile şi practicile lor de 
remunerare pentru acele categorii de 
personal ale căror activităţi au un impact 
semnificativ asupra profilului de risc al 
instituţiei. Totuşi, această obligaţie nu 
trebuie să aducă atingere Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

(12) În vederea garantării transparenţei 
adecvate pe piaţă a structurilor de 
remunerare şi a riscurilor asociate acestora, 
instituţiile de credit şi societăţile de 
investiţii trebuie să prezinte informaţii 
detaliate referitoare la politicile lor de 
remunerare, la practicile lor precum şi, din 
motive de confidenţialitate, la sumele 
cumulate destinate angajaţilor lor şi 
cadrelor superioare ale căror activităţi au 
un impact semnificativ asupra profilului de 
risc al instituţiei. Informaţiile în cauză ar 
trebui să fie puse la dispoziţia tuturor 
părţilor interesate (acţionari, salariaţi şi 
publicul larg). Totuşi, această obligaţie nu 
trebuie să aducă atingere Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
În ceea ce priveşte Consiliile europene ale 
lucrătorilor, ar trebui să se respecte 
dreptul salariaţilor de a fi informaţi şi 
consultaţi. Nerespectarea acestui 
angajament ar trebui sancţionat de o 
manieră adecvată, proporţională şi 
disuasivă.
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Or. fr

Amendamentul 53
Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa I – secţiunea 11 – punctul 22 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politica de remunerare promovează şi 
este compatibilă cu o administrare a 
riscurilor sănătoasă şi eficientă şi nu 
încurajează asumarea unor riscuri care 
depăşesc nivelul de risc tolerat de instituţia 
de credit;

(a) politica de remunerare promovează şi 
este compatibilă cu o administrare a 
riscurilor sănătoasă şi eficientă, nu 
încurajează asumarea unor riscuri care
depăşesc nivelul de risc tolerat de instituţia 
de credit şi include măsuri de evitare a 
conflictelor de interese şi conţine măsuri 
care urmăresc evitarea conflictelor de 
interese şi a asimetriilor în materie de 
informare;

Or. de

Amendamentul 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) politica de remunerare trebuie să 
accentueze cerinţa de proporţionalitate a 
remuneraţiilor în cadrul întreprinderilor, 
legând evoluţia remuneraţiilor şi pensiilor 
tuturor cadrelor de conducere de cele ale 
personalului;

Or. fr
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Amendamentul 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 - litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) atunci când remuneraţia depinde de 
performanţă, valoarea sa totală se 
calculează în funcţie de evaluarea 
performanţei persoanei şi a unităţii 
operaţionale în cauză şi evaluarea 
rezultatelor globale ale instituţiei de credit;

(e) atunci când remuneraţia depinde de 
performanţă, valoarea sa totală se 
calculează în funcţie de evaluarea 
performanţei persoanei şi a unităţii 
operaţionale în cauză şi evaluarea 
rezultatelor globale ale instituţiei de credit
şi, în cazul evaluării performanţelor, se 
iau în considerare atât criterii financiare, 
cât şi criterii nefinanciare, inclusiv criterii 
legate de modelul EFQM şi de 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) evaluarea performanţei se realizează 
într-un cadru multianual de cel puţin trei 
ani pentru a garanta că procesul de 
evaluare se bazează pe performanţele pe 
termen lung şi că plata efectivă a 
componentelor din cadrul remuneraţiei 
care depind de performanţă se întinde pe 
o perioadă care ia în considerare ciclul 
economic subiacent al societăţii şi 
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riscurile economice ale acesteia;

Or. fr

Amendamentul 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) este interzis să se instituie 
componente variabile ale remuneraţiei 
pornind de la opţiuni pe acţiuni sau de la 
instrumente similare; 

Or. en

Justificare

Experienţele recente au demonstrat că utilizarea opţiunilor pe acţiuni sau a unor instrumente 
similare în calitate de componente variabile ale remuneraţiei ar favoriza o orientare pe 
termen scurt, practicile de manipulare care urmăresc creşterea valorii pentru acţionari 
(„shareholder value”) în cazul instituţiilor de credit şi o asumare excesivă a riscurilor - un 
comportament pe care prezenta propunere doreşte să îl descurajeze.

Amendamentul 58
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) remuneraţia variabilă garantată nu 
este autorizată în niciun caz;
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Or. fr

Justificare

Remuneraţiile de tipul „Golden hello” incită excesiv actorii financiari în privinţa creşterii 
cifrei de afaceri, accentuându-le interesul de a-şi asuma riscuri excesive pe termen scurt.

Amendamentul 59
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 - litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) între componenta fixă şi cea variabilă a 
remuneraţiei totale există un echilibru 
adecvat; componenta fixă reprezintă un 
procentaj suficient de mare din totalul 
remuneraţiei pentru a permite aplicarea 
unei politici de prime cât se poate de 
flexibile, care să includă în special 
posibilitatea de a nu plăti nicio primă;

f) între componenta fixă şi cea variabilă a 
remuneraţiei totale există un echilibru 
adecvat; componenta fixă reprezintă un 
procentaj de cel puţin 80% din totalul 
remuneraţiei pentru a permite aplicarea 
unei politici cât se poate de flexibile 
referitoare la componentele variabile ale 
remuneraţiei, care să includă în special 
posibilitatea de a nu plăti nicio 
componentă variabilă a remuneraţiei;

Or. fr

Amendamentul 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 - litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) între componenta fixă şi cea variabilă a 
remuneraţiei totale există un echilibru 
adecvat; componenta fixă reprezintă un 
procentaj suficient de mare din totalul 
remuneraţiei pentru a permite aplicarea 

(f) între componenta fixă şi cea variabilă a 
remuneraţiei totale există un echilibru 
adecvat; componenta fixă reprezintă un 
procentaj suficient de mare din totalul 
remuneraţiei pentru a permite aplicarea 
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unei politici de prime cât se poate de 
flexibile, care să includă în special 
posibilitatea de a nu plăti nicio primă;

unei politici restrictive privind 
componentele variabile ale remuneraţiei
care să includă în special posibilitatea de a 
nu plăti nicio componentă variabilă a 
remuneraţiei;

Or. en

Amendamentul 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) cel puţin 50% din orice componentă 
variabilă a remuneraţiei se supune 
criteriilor legate de modelul EFQM şi 
unor criterii şi obiective în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderilor 
sau de performanţă socială a 
întreprinderilor; componentele variabile 
ale remuneraţiei fac obiectul unei politici 
de reţinere adecvate, care să urmărească 
adaptarea măsurilor de stimulare la 
interesele pe termen lung ale instituţiei de 
credit şi să favorizeze dezvoltarea 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 62
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa I – secţiunea 11 – punctul 22 - litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) plata celei mai mari părţi a unei prime 
semnificative este amânată pentru o 
perioadă adecvată de timp şi legată de 
performanţele viitoare ale societăţii.

(i) plata integrală a componentei variabile 
a remuneraţiei este amânată pentru o 
perioadă nu mai mică de cinci ani; 
remuneraţia datorată în cadrul unor 
măsuri de amânare nu se acordă mai 
repede decât pe bază proporţională;

Or. fr

Amendamentul 63
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) remuneraţia variabilă  este plătită sau 
se acordă numai dacă este compatibilă cu 
situaţia financiară a instituţiei de credit în 
ansamblu şi este justificată de 
performanţa unităţii operaţionale şi a 
persoanei în cauză; într-un context în 
care ceilalţi factori sunt invariabili, 
remuneraţia variabilă totală este redusă 
în mod semnificativ sau, dacă este cazul, 
este anulată, în cazul în care instituţia de 
credit înregistrează o performanţă 
financiară mediocră sau negativă;

Or. fr

Amendamentul 64
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ia (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) remuneraţiile contractuale deja 
existente legate de sfârşitul activităţii sunt 
reexaminate şi sunt reţinute doar dacă se 
ajunge la concluzia clară că vor duce la 
crearea de valoare pe termen lung şi la 
asumarea unor riscuri rezonabile; orice 
remuneraţie de acest gen trebuie să fie 
corelată de performanţele realizate de-a 
lungul anului şi să fie calculată astfel 
încât să nu recompenseze un eşec; 

Or. el

Justificare

Ar trebui să se prevadă, de asemenea, cazul indemnizaţiilor acordate la sfârşitul activităţii.

Amendamentul 65
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa V – secţiunea 11 – punctul 22 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) salariaţilor  li se solicită să se 
angajeze să nu utilizeze strategii de 
acoperire personală sau de asigurare 
referitoare la remunerare sau răspundere 
pentru a submina efectele alinierii 
riscurilor prevăzute în regimurile lor de 
remunerare; nerespectarea acestui 
angajament este sancţionată de o manieră 
adecvată, proporţională şi disuasivă.

Or. fr
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Amendamentul 66
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2006/48/CE
Anexa I – secţiunea 11 – punctul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22a. Instituţiile de credit semnificative 
din punctul de vedere al dimensiunii, al 
organizării interne şi al naturii, sferei şi 
complexităţii activităţilor lor instituie un 
comitet de remunerare. Comitetul de 
remunerare se constituie într-un mod care 
să îi permită să exercite o judecată 
competentă şi independentă cu privire la 
politicile şi practicile de remunerare şi la 
stimulentele create în vederea 
administrării riscurilor, a capitalului 
propriu şi a lichidităţilor.
Comitetul de remunerare răspunde de 
elaborarea, în colaborare cu organismele 
reprezentative ale personalului (comitetul 
de întreprindere), a deciziilor privind 
remunerarea, în special a celor care au 
implicaţii asupra riscurilor şi asupra 
administrării riscurilor în instituţia de 
credit respectivă şi care trebuie luate de 
organismul de conducere în cadrul 
funcţiei sale de supraveghere. Comitetul 
de remunerare este prezidat de un 
membru al organismului de conducere 
care nu deţine funcţii executive în cadrul 
instituţiei de credit respective;

Or. fr

Amendamentul 67
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Anexa XII – Partea 2 – punctul 15 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informaţii privind procesul decizional 
care stă la baza stabilirii politicii de 
remunerare, inclusiv, dacă este cazul, 
informaţii privind componenţa şi mandatul 
comitetului de remunerare, numele
consultantului extern ale cărui servicii au 
fost utilizate pentru stabilirea politicii de 
remunerare şi rolul factorilor de decizie 
implicaţi;

(a) informaţii privind procesul decizional 
care stă la baza stabilirii politicii de 
remunerare, inclusiv, dacă este cazul, 
informaţii privind componenţa şi mandatul 
comitetului de remunerare, consultanţii 
externi ale căror servicii au fost utilizate 
pentru stabilirea politicii de remunerare şi 
rolul factorilor de decizie implicaţi, în 
special avizul organismelor reprezentative 
ale personalului (comitetul de 
întreprindere);

Or. fr

Amendamentul 68
Karima Delli

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – litera c
Directiva 2006/48/CE
Anexa XII – secţiunea 2 – punctul 15 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) informaţii cantitative agregate cu 
privire la remuneraţie, defalcate pe 
cadrele de conducere şi pe salariaţii ale 
căror acţiuni au un impact semnificativ 
asupra profilului de risc al instituţiei de 
credit, precizându-se următoarele 
elemente:
(i) valorile remuneraţiei pentru exerciţiul 
financiar, defalcate în componente fixe şi 
variabile ale remuneraţiei şi numărul 
beneficiarilor;
(ii) valoarea şi forma remuneraţiei 
variabile, defalcată pe numerar, acţiuni şi 
instrumente legate de acţiuni şi altele;
(iii) valorile remuneraţiilor reportate, 
defalcate pe părţi acordate şi neacordate;
(iv) valorile remuneraţiilor reportate 
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acordate în cursul exerciţiului financiar, 
plătite şi reduse în urma unei ajustări 
legate de performanţă;
(v) valoarea plăţilor compensatorii plătite 
în cursul exerciţiului financiar şi 
numărul beneficiarilor unor astfel de 
plăţi, precum şi
(vi) valoarea plăţilor compensatorii 
acordate în cursul exerciţiului financiar, 
numărul beneficiarilor şi cea mai mare 
sumă acordată unei singure persoane.

Or. fr


