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Predlog spremembe 40
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pretirano in nepreudarno tveganje v 
bančnem sektorju je privedlo do propada 
posameznih finančnih institucij ter 
sistemskih težav v državah članicah in v 
svetu. Razlogi za takšno tveganje so 
številni in zapleteni, vendar med 
nadzorniki in regulativnimi organi,
vključno z G20 in Odborom evropskih 
bančnih nadzornikov, obstaja soglasje, da 
so k temu prispevale tudi neprimerne 
strukture prejemkov nekaterih finančnih 
institucij. Politike prejemkov, ki 
pospešujejo tveganja, ki presegajo splošno 
raven tveganj, sprejemljivih za institucijo, 
lahko ogrozijo premišljeno in učinkovito 
obvladovanje tveganja ter spodbudijo 
pretirano tvegano ravnanje.

(1) Pretirano in nepreudarno tveganje v 
bančnem sektorju je privedlo do propada 
posameznih finančnih institucij ter 
sistemskih težav v državah članicah in v 
svetu. Razlogi za takšno tveganje so 
številni in zapleteni, vendar med 
nadzorniki in regulativnimi organi, 
vključno z G20 in Odborom evropskih 
bančnih nadzornikov, obstaja soglasje, da 
so k temu prispevale tudi neprimerne 
strukture prejemkov nekaterih finančnih 
institucij. Politike prejemkov, ki 
pospešujejo tveganja, ki presegajo splošno 
raven tveganj, sprejemljivih za institucijo, 
lahko ogrozijo premišljeno in učinkovito 
obvladovanje tveganja ter spodbudijo 
pretirano tvegano ravnanje. V zvezi s tem je 
treba še posebej upoštevati pravila, ki jih 
je pripravil odbor za finančno stabilnost 
ter so bila določena in sprejeta na 
mednarodni ravni.

Or. de

Predlog spremembe 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ker lahko pretirano in nepreudarno 
tveganje ogrozi finančno trdnost finančnih 
institucij in destabilizira bančni sistem, je 
pomembno, da se nova obveznost glede 
politik prejemkov in praks dosledno izvaja. 
Zato je primerno opredeliti ključna načela 

(4) Ker lahko pretirano in nepreudarno 
tveganje ogrozi finančno trdnost finančnih 
institucij in destabilizira bančni sistem, je 
pomembno, da se nova obveznost glede 
politik prejemkov in praks dosledno izvaja. 
Poleg tega je zelo razširjen pomislek, da 
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o premišljenih nadomestilih za zagotovitev, 
da struktura prejemkov ne spodbuja 
pretiranega tveganja s strani posameznikov 
in je usklajena s pripravljenostjo za 
tveganje, vrednotami in dolgoročnimi 
interesi institucije. Za zagotovitev, da je 
zasnova politik prejemkov vključena v 
obvladovanje tveganja finančnih institucij, 
mora upravni organ (nadzorna funkcija) 
vsake kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja vzpostaviti splošna načela, politike 
pa morajo biti predmet najmanj letnega 
neodvisnega notranjega pregleda.

so prejemki vodilnih delavcev v 
finančnem sektorju pretirani, saj pogosto 
dosegajo 300-kratnik plače povprečnega 
zaposlenega. Poprej je veljala praksa, da 
prejemki vodilnih delavcev ne smejo 
presegati 20-kratnika najnižje plače 
zaposlenih v istem sektorju. Takšen razvoj 
je v močnem protislovju s tradicijo 
evropskega socialnega modela in 
njegovim ciljem doseganja 
enakopravnejše delitve dohodka. Potreben 
je nov model upravljanja podjetij v 
finančni industriji, da se spodbujata 
dolgoročna trajnost in družbena kohezija.
Zato je primerno opredeliti jasna načela o 
premišljenih nadomestilih za zagotovitev, 
da struktura prejemkov ne spodbuja 
pretiranega tveganja s strani posameznikov 
in je usklajena s pripravljenostjo za 
tveganje, vrednotami in dolgoročnimi 
interesi institucije. Za zagotovitev, da je 
zasnova politik prejemkov vključena v 
obvladovanje tveganja finančnih institucij, 
mora upravni organ (nadzorna funkcija) 
vsake kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja vzpostaviti splošna načela, politike 
pa morajo biti predmet najmanj letnega 
neodvisnega notranjega pregleda. Večje 
kreditne institucije in investicijska 
podjetja bi morala ustanoviti neodvisne 
odbore za prejemke kot sestavni del svoje 
upravljavske strukture in organizacije. 
Takšni odbori za prejemke bi morali 
sodelovati z osebami, ki opravljajo 
funkcijo obvladovanje tveganja in 
nadzora skladnosti, da bi nadzorovali 
spodbude, oblikovane za upravljanje 
tveganja, kapitala in likvidnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ker lahko pretirano in nepreudarno 
tveganje ogrozi finančno trdnost finančnih 
institucij in destabilizira bančni sistem, je 
pomembno, da se nova obveznost glede 
politik prejemkov in praks dosledno izvaja.
Zato je primerno opredeliti ključna načela 
o premišljenih nadomestilih za zagotovitev, 
da struktura prejemkov ne spodbuja 
pretiranega tveganja s strani posameznikov 
in je usklajena s pripravljenostjo za 
tveganje, vrednotami in dolgoročnimi 
interesi institucije. Za zagotovitev, da je 
zasnova politik prejemkov vključena v 
obvladovanje tveganja finančnih institucij, 
mora upravni organ (nadzorna funkcija) 
vsake kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja vzpostaviti splošna načela, politike 
pa morajo biti predmet najmanj letnega 
neodvisnega notranjega pregleda.

(4) Ker lahko pretirano in nepreudarno 
tveganje ogrozi finančno trdnost finančnih 
institucij in destabilizira bančni sistem, je 
pomembno, da se nova obveznost glede 
politik prejemkov in praks dosledno izvaja.
Zato je primerno opredeliti jasna in 
pregledna ključna načela o premišljenih 
nadomestilih, ki se določijo ob 
sodelovanju zaposlenih in njihovih 
predstavnikov v okviru podjetja, za 
zagotovitev, da struktura prejemkov ne 
spodbuja pretiranega tveganja s strani 
posameznikov in je usklajena s 
pripravljenostjo za tveganje, vrednotami in 
dolgoročnimi interesi institucije. Za 
zagotovitev, da je zasnova politik 
prejemkov vključena v obvladovanje 
tveganja finančnih institucij, mora upravni 
organ (nadzorna funkcija) vsake kreditne 
institucije ali investicijskega podjetja 
vzpostaviti splošna načela, politike pa 
morajo biti predmet najmanj letnega 
neodvisnega notranjega pregleda. Večje 
kreditne institucije in investicijska 
podjetja bi morala ustanoviti neodvisne 
odbore za prejemke kot sestavni del svoje 
upravljavske strukture in organizacije. 
Odbori za prejemke bi morali sodelovati z 
osebami, ki opravljajo funkcijo 
obvladovanje tveganja in nadzora 
skladnosti, da bi nadzorovali spodbude, 
oblikovane za upravljanje tveganja, 
kapitala in likvidnosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 43
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ker lahko pretirano in nepreudarno 
tveganje ogrozi finančno trdnost finančnih 
institucij in destabilizira bančni sistem, je 
pomembno, da se nova obveznost glede 
politik prejemkov in praks dosledno izvaja.
Zato je primerno opredeliti ključna načela 
o premišljenih nadomestilih za zagotovitev, 
da struktura prejemkov ne spodbuja 
pretiranega tveganja s strani posameznikov 
in je usklajena s pripravljenostjo za 
tveganje, vrednotami in dolgoročnimi 
interesi institucije. Za zagotovitev, da je 
zasnova politik prejemkov vključena v 
obvladovanje tveganja finančnih institucij, 
mora upravni organ (nadzorna funkcija) 
vsake kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja vzpostaviti splošna načela, politike 
pa morajo biti predmet najmanj letnega 
neodvisnega notranjega pregleda.

(4) Ker lahko pretirano in nepreudarno 
tveganje ogrozi finančno trdnost finančnih 
institucij in destabilizira bančni sistem, je 
pomembno, da se nova obveznost glede 
politik prejemkov in praks dosledno izvaja.
Zato je primerno opredeliti jasna ključna 
načela o premišljenih nadomestilih za 
zagotovitev, da struktura prejemkov ne 
spodbuja pretiranega tveganja s strani 
posameznikov in je usklajena s 
pripravljenostjo za tveganje, vrednotami in 
dolgoročnimi interesi institucije ter vseh 
njenih zaposlenih. Za zagotovitev, da je 
zasnova politik prejemkov vključena v 
obvladovanje tveganja finančnih institucij, 
mora upravni organ (nadzorna funkcija) 
vsake kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja vzpostaviti splošna načela, politike 
pa morajo biti predmet najmanj letnega 
neodvisnega notranjega pregleda. Večje 
kreditne institucije in investicijska 
podjetja bi morala ustanoviti neodvisne 
odbore za prejemke kot sestavni del svoje 
upravljavske strukture in organizacije. 
Odbori za prejemke bi morali sodelovati z 
osebami, ki opravljajo funkcijo 
obvladovanje tveganja in nadzora 
skladnosti, ter z organi, ki predstavljajo 
zaposlene (svet delavcev), da bi 
nadzorovali spodbude, oblikovane za 
upravljanje tveganja, kapitala in 
likvidnosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Politika prejemkov mora biti 
namenjena uskladitvi osebnih ciljev 
zaposlenih z dolgoročnimi interesi zadevne 
kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja. Ocene sestavin nadomestila, ki 
temeljijo na uspešnosti, morajo temeljiti na 
dolgoročni uspešnosti in upoštevati 
izjemna tveganja, povezana z uspešnostjo. 
Oceno uspešnosti je treba vključiti v 
večletni okvir, na primer obdobje med 
tremi in petimi leti, za zagotovitev, da 
postopek ocenjevanja temelji na dolgoročni 
uspešnosti in da je dejansko plačilo 
sestavin nadomestila, ki temeljijo na 
uspešnosti, porazdeljeno po poslovnem 
ciklu podjetja. 

(5) Politika prejemkov mora biti 
namenjena uskladitvi osebnih ciljev 
zaposlenih z dolgoročnimi interesi zadevne 
kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja. Ocene sestavin nadomestila, ki 
temeljijo na uspešnosti, morajo temeljiti na 
dolgoročni uspešnosti in upoštevati 
izjemna tveganja, povezana z uspešnostjo. 
Oceno uspešnosti je treba vključiti v 
večletni okvir, na primer obdobje med 
tremi in petimi leti, za zagotovitev, da 
postopek ocenjevanja temelji na dolgoročni 
uspešnosti in da je dejansko plačilo 
sestavin nadomestila, ki temeljijo na 
uspešnosti, porazdeljeno po poslovnem 
ciklu podjetja. Merila in cilji „odličnost v 
trajnosti“, povezani z modelom Evropske 
fundacije za upravljanje kakovosti 
(EFQM) (med drugim glede razvoja 
zaposlenih, krepitve visokokakovostnih 
zaposlitev, zadovoljstva strank in 
upravljanja z viri), ter cilji družbene 
odgovornosti podjetij bi morali biti 
vključeni in ustrezno ponderirani pri 
oceni dolgoročne uspešnosti, s čimer bi 
utemeljili izplačilo odloženega 
variabilnega prejemka.

Or. en
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Predlog spremembe 45
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Politika prejemkov mora biti 
namenjena uskladitvi osebnih ciljev 
zaposlenih z dolgoročnimi interesi zadevne 
kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja. Ocene sestavin nadomestila, ki 
temeljijo na uspešnosti, morajo temeljiti na 
dolgoročni uspešnosti in upoštevati 
izjemna tveganja, povezana z uspešnostjo. 
Oceno uspešnosti je treba vključiti v 
večletni okvir, na primer obdobje med 
tremi in petimi leti, za zagotovitev, da 
postopek ocenjevanja temelji na dolgoročni 
uspešnosti in da je dejansko plačilo 
sestavin nadomestila, ki temeljijo na 
uspešnosti, porazdeljeno po poslovnem 
ciklu podjetja.

(5) Politika prejemkov mora biti 
namenjena uskladitvi osebnih ciljev 
zaposlenih z dolgoročnimi interesi zadevne 
kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja. Ocene sestavin nadomestila, ki 
temeljijo na uspešnosti, morajo temeljiti na 
dolgoročni uspešnosti in upoštevati 
izjemna tveganja, povezana z uspešnostjo. 
Oceno uspešnosti je treba vključiti v 
večletni okvir, na primer obdobje med 
tremi in petimi leti, za zagotovitev, da 
postopek ocenjevanja temelji na dolgoročni 
uspešnosti in da je dejansko plačilo 
sestavin nadomestila, ki temeljijo na 
uspešnosti, porazdeljeno po poslovnem 
ciklu podjetja. Pri oceni dolgoročne 
uspešnosti, s katero se utemelji odloženo 
izplačilo variabilnega prejemka, je treba 
upoštevati tudi cilje na področju družbene 
odgovornosti podjetij in trajnostnega 
razvoja.

Or. de

Predlog spremembe 46
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Politika prejemkov mora biti 
namenjena uskladitvi osebnih ciljev 
zaposlenih z dolgoročnimi interesi zadevne 
kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja. Ocene sestavin nadomestila, ki 
temeljijo na uspešnosti, morajo temeljiti na 

(5) Politika prejemkov mora biti 
namenjena uskladitvi osebnih ciljev 
zaposlenih z dolgoročnimi interesi zadevne 
kreditne institucije ali investicijskega 
podjetja. Ocene sestavin nadomestila, ki 
temeljijo na uspešnosti, morajo temeljiti na 
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dolgoročni uspešnosti in upoštevati 
izjemna tveganja, povezana z uspešnostjo.
Oceno uspešnosti je treba vključiti v 
večletni okvir, na primer obdobje med 
tremi in petimi leti, za zagotovitev, da 
postopek ocenjevanja temelji na dolgoročni 
uspešnosti in da je dejansko plačilo 
sestavin nadomestila, ki temeljijo na 
uspešnosti, porazdeljeno po poslovnem 
ciklu podjetja.

dolgoročni uspešnosti in upoštevati 
izjemna tveganja, povezana z uspešnostjo.
Oceno uspešnosti je treba vključiti v 
večletni okvir, na primer obdobje vsaj 
petih let, za zagotovitev, da postopek 
ocenjevanja temelji na dolgoročni 
uspešnosti in da je dejansko plačilo 
sestavin nadomestila, ki temeljijo na 
uspešnosti, porazdeljeno po poslovnem 
ciklu podjetja. Cilje družbene 
odgovornosti podjetij bi bilo treba 
upoštevati pri oceni dolgoročne 
uspešnosti, s čimer bi utemeljili odloženo 
izplačilo variabilnega prejemka. 

Or. fr

Predlog spremembe 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Plačilo variabilne sestavine prejemka 
bi moralo biti odloženo za obdobje vsaj 
treh let. To obdobje bi se lahko znatno 
podaljšalo z višjo funkcijo ali večjo 
odgovornostjo. Poleg tega bi moral biti 
znaten delež variabilne sestavine 
prejemka izplačan v delnicah ali na 
delnice vezanih instrumentih kreditne 
institucije ali investicijskega podjetja, 
razen delniških opcij, glede na pravno 
strukturo zadevne institucije. V primeru 
kreditnih institucij in investicijskih 
podjetij, ki ne kotirajo na borzi, bi moralo 
biti to plačilo, kadar je to ustrezno, 
izvršeno v obliki drugih negotovinskih 
instrumentov. V tem smislu je zelo 
pomembno načelo sorazmernosti, saj teh 
zahtev ni vedno primerno uvesti za male 
kreditne institucije in investicijska 
podjetja.
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Predlog spremembe 48
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Plačilo variabilne sestavine prejemka 
bi moralo biti odloženo za ustrezno dolgo 
obdobje. To obdobje bi se moralo znatno 
podaljšati z višjo funkcijo ali večjo 
odgovornostjo. Poleg tega bi moral biti 
znaten delež variabilne sestavine 
prejemka v delnicah ali na delnice 
vezanih instrumentih kreditne institucije 
ali investicijskega podjetja, glede na 
pravno strukturo zadevne institucije. V 
primeru kreditnih institucij ali 
investicijskih podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, bi moralo biti to plačilo, kadar je to 
ustrezno, izvršeno v obliki drugih 
negotovinskih instrumentov. V tem smislu 
je zelo pomembno načelo sorazmernosti, 
saj teh zahtev ni vedno primerno uporabiti 
pri malih kreditnih institucijah in 
investicijskih podjetjih.

Or. fr

Predlog spremembe 49
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a V okviru določanja elementov in ciljev, 
na podlagi katerih se oceni dolgoročna 
uspešnost, bo treba, poleg skupne ocene s 
tem povezane uspešnosti in tveganja, 
vključiti in upoštevati učinkovitost in cilje 
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na področju družbene odgovornosti, s 
čimer bo odloženo izplačilo variabilnega 
prejemka postalo v določeni meri 
sprejemljivo.

Or. el

Obrazložitev

Številni vidiki gospodarskih utemeljitev so intuitivnega značaja ter zadevajo ohranjanje 
delovnih mest in večjo dejavnost delavcev, povečanje produktivnosti, izboljšanje odnosov z 
lokalnim družbenim okoljem in s pomembnejšimi – neposredno in/ali posredno 
zainteresiranimi – akterji. Način utemeljevanja, ki vključuje družbeno odgovornost podjetij, je 
lahko tudi vir inovacij po merilih kakovosti storitev in zanesljivosti. Ena od poglavitnih 
spodbud za družbeno odgovornost podjetij pa je upravljanje in preprečevanje tveganja.

Predlog spremembe 50
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b Ker zagotovljeni variabilni prejemki 
niso združljivi z dobrim upravljanjem 
tveganja ali z načelom določanja 
prejemkov glede na uspešnost, se jih ne 
sme vključiti v pripravo strategije na 
področju prejemkov. Izjemoma je mogoče 
dovoliti zelo majhno število zagotovljenih 
variabilnih prejemkov samo v primerih 
zaposlovanja novega osebja, ki morajo biti 
omejeni na prvo leto delovanja.

Or. el

Obrazložitev

Predlog spremembe sodi med ukrepe spodbujanja zaposlovanja osebja, ki ima vso potrebno 
izobrazbo.
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Predlog spremembe 51
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Kreditne institucije ali investicijska 
podjetja bi morala od svojih zaposlenih 
zahtevati, da ne uporabljajo osebnih 
strategij varovanja pred tveganjem ali 
zavarovanja, da bi se izognilo učinkom 
uravnavanja tveganja, ki jih vključujejo 
njihovi sporazumi o prejemkih. 
Neupoštevanje teh zavez bi bilo treba 
ustrezno, sorazmerno in odvračilno 
sankcionirati.

Or. fr

Predlog spremembe 52
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev ustrezne preglednosti 
struktur prejemkov in povezanega tveganja 
morajo kreditne institucije in investicijska 
podjetja razkriti informacije o politikah in 
praksah prejemkov za osebje, katerega 
poklicne dejavnosti bistveno vplivajo na 
profil tveganja institucije. Vendar pa ta 
obveznost ne bi smela posegati v Direktivo 
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov.

(12) Za zagotovitev ustrezne preglednosti 
struktur prejemkov in povezanega tveganja 
morajo kreditne institucije in investicijska 
podjetja razkriti podrobne informacije o 
politikah prejemkov, o svojih praksah ter –
zaradi zaupnosti – skupni znesek za 
zaposlene in vodstveno osebje, katerega 
poklicne dejavnosti bistveno vplivajo na 
profil tveganja institucije. Te informacije 
morajo biti na voljo vsem zainteresiranim 
stranem (delničarjem, zaposlenim in širši 
javnosti). Vendar pa ta obveznost ne bi 
smela posegati v Direktivo 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov. Kar zadeva 
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evropske svete delavcev je pomembno, da 
se upoštevajo pravice zaposlenih do 
obveščenosti in posvetovanja. 
Neupoštevanje teh zavez bi bilo treba 
ustrezno, sorazmerno in odvračilno 
sankcionirati.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) politika prejemkov je skladna s 
premišljenim in učinkovitim 
obvladovanjem tveganja in ga spodbuja ter
ne spodbuja tveganja, ki presega raven 
sprejemljivega tveganja za kreditno 
institucijo;

a) politika prejemkov je skladna s 
premišljenim in učinkovitim 
obvladovanjem tveganja in ga spodbuja, ne 
spodbuja tveganja, ki presega raven 
sprejemljivega tveganja za kreditno 
institucijo, ter vključuje ukrepe za 
preprečevanje asimetrije informacij in 
navzkrižja interesov;

Or. de

Predlog spremembe 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) politika prejemkov mora poudarjati 
potrebo po sorazmernosti prejemkov v 
okviru podjetij, in sicer s povezovanjem 
razvoja celotnih prejemkov in pokojnin za 
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vodilno osebje s prejemki in pokojninami 
zaposlenih;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) če so prejemki odvisni od uspešnosti, 
celoten znesek prejemka temelji na 
kombinaciji ocene uspešnosti posameznika 
in zadevne poslovne enote ter splošnih 
rezultatov kreditne institucije;

(e) če so prejemki odvisni od uspešnosti, 
celoten znesek prejemka temelji na 
kombinaciji ocene uspešnosti posameznika 
in zadevne poslovne enote ter splošnih 
rezultatov kreditne institucije, pri oceni 
uspešnosti pa se upoštevajo tako finančna 
kot nefinančna merila, vključno z merili, 
povezanimi z modelom Evropske 
fundacije za upravljanje kakovosti 
(EFQM) in z družbeno odgovornostjo 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) ocena uspešnosti se opravi v 
večletnem okviru, ki zajema vsaj 3 leta, s 
čimer se zagotovi, da postopek 
ocenjevanja temelji na dolgoročni 
uspešnosti in da se dejansko plačilo 



AM\803734SL.doc 15/21 PE438.471v01-00

SL

sestavin prejemka, ki temelji na 
uspešnosti, porazdeli na obdobje, ki 
upošteva poslovni cikel podjetja in 
njegova poslovna tveganja;

Or. fr

Predlog spremembe 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) določanje variabilne sestavine 
prejemka iz delniških opcij ali podobnih 
instrumentov je prepovedano; 

Or. en

Obrazložitev

Nedavne izkušnje so pokazale, da uporaba delniških opcij ali podobnih instrumentov za 
variabilno sestavino prejemka spodbuja kratkoročne usmeritve, manipulativne prakse za 
povečanje „vrednosti delnic“ kreditnih institucij in pretirano tveganje – pričujoči predlog 
poskuša odvračati ravno od takšnega ravnanja.

Predlog spremembe 58
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) zajamčeni variabilni prejemek ni 
dovoljen v nobenem primeru;

Or. fr
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Obrazložitev

Prejemki vrste „Golden hello“ predstavljajo pretirano spodbudo za dejavnosti finančnih 
akterjev, saj krepijo njihov interes za nezmerno kratkoročno tveganje.

Predlog spremembe 59
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) fiksne in variabilne sestavine celotnega 
prejemka so ustrezno uravnotežene; fiksna 
sestavina predstavlja dovolj visok del
celotnega prejemka, da omogoča izvedbo 
popolnoma fleksibilnega bonusa, vključno 
z možnostjo brez bonusa;

f) fiksne in variabilne sestavine celotnega 
prejemka so ustrezno uravnotežene; fiksna 
sestavina predstavlja vsaj 80 % celotnega 
prejemka, da omogoča izvedbo popolnoma 
fleksibilne politike o variabilnih 
sestavinah prejemka, vključno z 
možnostjo, da se ne plačajo nobene 
variabilne sestavine prejemka;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) fiksne in variabilne sestavine celotnega 
prejemka so ustrezno uravnotežene; fiksna 
sestavina predstavlja dovolj visok del 
celotnega prejemka, da omogoča izvedbo 
popolnoma fleksibilnega bonusa, vključno 
z možnostjo brez bonusa;

(f) fiksne in variabilne sestavine celotnega 
prejemka so ustrezno uravnotežene; fiksna 
sestavina predstavlja dovolj visok del 
celotnega prejemka, da omogoča izvedbo 
omejevalne politike o variabilnih 
sestavinah prejemka, vključno z 
možnostjo, da se ne plačajo nobene 
variabilne sestavine prejemka;
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Or. en

Predlog spremembe 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) za vsaj 50 % vsake variabilne 
sestavine prejemka se uporabljajo merila, 
povezana z modelom Evropske fundacije 
za upravljanje kakovosti (EFQM), merila 
družbene odgovornosti podjetij ali merila 
in cilji družbene učinkovitosti podjetij; za 
variabilne sestavine prejemka se 
uporablja primerna pridržna politika, 
namenjena uravnavanju spodbud z 
dolgoročnejšimi interesi kreditne 
institucije in spodbujanju trajnostnega 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 62
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) plačilo večjega dela visokega bonusa se 
odloži za ustrezno obdobje in je povezano 
s prihodnjo uspešnostjo podjetja.

i) plačilo celotne variabilne sestavine 
prejemka se odloži za obdobje, ki ni krajše 
od 5 let;  prejemek, ki se izplača na 
podlagi odloga, se izplača največ na 
sorazmerni osnovi.

Or. fr
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Predlog spremembe 63
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ia) variabilni prejemek se izplača ali 
dodeli samo, če je zagotovljena trajna 
stabilnost glede na finančni položaj 
kreditne institucije kot celote, in je 
upravičen na podlagi uspešnosti poslovne 
enote in zadevnega posameznika; pod 
enakimi pogoji se celotni variabilni 
prejemek znatno zmanjša, ali se po potrebi 
ne izplača, kadar pride do slabšega ali 
negativnega finančnega poslovanja 
kreditne institucije.

Or. fr

Predlog spremembe 64
Konstantinos Poupakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i a) že obstoječi pogodbeni prejemki, ki so 
povezani s prenehanjem dejavnosti, se 
ponovno preučijo in se ohranijo le, če se 
jasno ugotovi, da so usmerjeni v 
ustvarjanje vrednosti na dolgi rok in v 
razumna tveganja. Vsak tovrstni prejemek 
mora biti povezan z doseženo uspešnostjo 
v letu in določen tako, da ne nagrajuje 
neuspeha. 
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Or. el

Obrazložitev

Predvideti je treba tudi primere odškodnin zaradi prenehanja dejavnosti.

Predlog spremembe 65
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V – oddelek 11 – točka 22 – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ib) zaposleni se morajo zavezati, da ne 
bodo uporabljali osebnih strategij 
varovanja pred tveganjem ali zavarovanja, 
da bi se izognili učinkom uravnavanja 
tveganja, ki jih vključujejo njihovi 
sporazumi o prejemkih. Neupoštevanje 
teh zavez se ustrezno, sorazmerno in 
odvračilno sankcionira.

Or. fr

Predlog spremembe 66
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Priloga V - oddelek 11 - točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

22a Kreditne institucije, ki so glede na 
velikost, notranjo organiziranost ter 
naravo, obseg in kompleksnost dejavnosti 
pomembne, ustanovijo odbor za prejemke. 
Odbor za prejemke se ustanovi na način, 
ki mu omogoča izvajanje strokovnega in 
neodvisnega presojanja politik in praks 
prejemkov ter spodbud, ustvarjenih za 
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upravljanje s tveganji, kapitalom in 
likvidnostjo.
Odbor za prejemke je odgovoren, da ob 
usklajevanju z organi, ki predstavljajo 
zaposlene (svet delavcev), pripravi sklepe 
o prejemkih, vključno s tistimi, ki vplivajo 
na tveganje in upravljanje s tveganji 
zadevne kreditne institucije, ki jih bo 
sprejel upravni organ v svoji nadzorni 
funkciji. Odboru za prejemke predseduje 
član upravnega organa, ki v zadevni 
kreditni instituciji ne opravlja nobene 
izvršilne funkcije.

Or. fr

Predlog spremembe 67
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – točka c 
Direktiva 2006/48/ES
Priloga XII – Del 2 – točka 15 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) informacije o postopku odločanja, ki se 
uporablja pri določanju politike prejemkov, 
vključno z, če je to primerno, informacijo o 
sestavi in pooblastilih komisije za 
prejemke, imenom zunanjega 
strokovnjaka, katerega storitve so se 
uporabljale pri določanju politike 
prejemkov, in vlogo ustreznih 
zainteresiranih strani;

a) informacije o postopku odločanja, ki se 
uporablja pri določanju politike prejemkov, 
vključno z, če je to primerno, informacijo o 
sestavi in pooblastilih komisije za 
prejemke, zunanjem strokovnjaku, 
katerega storitve so se uporabljale pri 
določanju politike prejemkov, in vlogo 
ustreznih zainteresiranih strani, zlasti 
mnenjem, ki so ga podali organi, ki 
predstavljajo zaposlene (svet delavcev);

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Karima Delli

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – točka 4 – točka c 
Direktiva 2006/48/ES
Priloga XII – Del 2 – točka 15 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) združene kvantitativne informacije o 
prejemkih, razdeljene glede na višje 
vodstvo in člane osebja, katerih dejavnosti 
imajo bistven vpliv na profil tveganja 
kreditne institucije, pri čemer je navedeno 
naslednje:
i) velikost prejemka za finančno leto, 
razdeljenega v fiksni in variabilni 
prejemek, in število upravičencev;
ii) velikost in oblika variabilnega 
prejemka, med drugim razdeljenega na 
gotovino, delnice in na delnice vezane 
instrumente;
iii) velikost neporavnanega odloženega 
prejemka, razdeljenega v dodeljeni in 
nedodeljeni del;
iv) velikost odloženega prejemka, 
dodeljenega v finančnem letu, 
izplačanega in zmanjšanega s 
prilagoditvijo glede na uspešnost;
v) velikost plačil ob prekinitvi zaposlitve, 
izplačanih v finančnem letu, in število 
upravičencev do teh plačil ter
vi) velikost plačil ob prekinitvi zaposlitve, 
odobrenih v finančnem letu, število 
upravičencev ter najvišji znesek, dodeljen 
eni sami osebi.

Or. fr


