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Ändringsförslag 40
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
inom banksektorn har lett till fallissemang i 
enskilda finansiella institut och till problem 
som påverkar hela det finansiella systemet 
i medlemsstaterna och även globalt. 
Orsakerna till detta risktagande är många 
och komplexa, men det råder enighet bland 
tillsynsmyndigheter och reglerande organ, 
däribland G20-gruppen och 
Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) 
att olämpliga ersättningsstrukturer i vissa 
finansiella institut har varit en bidragande 
faktor. En ersättningspolitik som ger 
incitament till att risker som går utöver den 
allmänna risknivå som institutet tolererar 
kan underminera en sund och effektiv 
riskhantering och ytterligare förvärra en 
överdriven tendens till risktagande.

(1) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
inom banksektorn har lett till fallissemang i 
enskilda finansiella institut och till problem 
som påverkar hela det finansiella systemet 
i medlemsstaterna och även globalt. 
Orsakerna till detta risktagande är många 
och komplexa, men det råder enighet bland 
tillsynsmyndigheter och reglerande organ, 
däribland G20-gruppen och 
Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) 
att olämpliga ersättningsstrukturer i vissa 
finansiella institut har varit en bidragande 
faktor. En ersättningspolitik som ger 
incitament till att risker som går utöver den 
allmänna risknivå som institutet tolererar 
kan underminera en sund och effektiv 
riskhantering och ytterligare förvärra en 
överdriven tendens till risktagande. I detta 
sammanhang bör särskild hänsyn tas till 
de principer som upprättats av FSB 
(Financial stability board) och som 
fastställts och godkänts på internationell 
nivå.

Or. de

Ändringsförslag 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 
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stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 
ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Det är därför lämpligt att 
närmare ange centrala principer för sund 
ersättning som säkerställer att 
ersättningsstrukturen inte främjar 
överdrivet risktagande från enskilda 
personers sida och att den står i samklang 
med varje instituts riskbenägenhet, 
värderingar och långsiktiga intressen. För 
att säkerställa att utformningen av 
ersättningspolitiken är integrerad med det 
finansiella institutets riskhantering bör 
ledningsorganet (som utövar 
tillsynsfunktionen) i varje kreditinstitut 
eller värdepappersföretag upprätta 
allmänna principer för tillämpningen, och 
denna policy bör bli föremål för oberoende 
intern översyn minst en gång per år.

stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 
ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Betänkligheterna är också 
många mot att ersättningen till chefer i 
den finansiella sektorn är överdriven och 
ofta uppgår till 300 gånger mer än lönen 
för en genomsnittlig anställd. Tidigare var 
praxisen att ersättningen till chefer inte 
skulle vara mer än 20 gånger den lägsta 
lönen för anställda inom samma sektor.
Denna nya utvecklingstendens går stick i 
stäv med traditionerna i den 
europeiska sociala modellen och dess mål 
om att uppnå en rättvisare 
inkomstfördelning. En ny modell för 
bolagsstyrning i den finansiella sektorn 
krävs för att främja långsiktig hållbarhet 
och social sammanhållning. Det är därför 
lämpligt att närmare ange tydliga
grundprinciper för sund ersättning som 
säkerställer att ersättningsstrukturen inte 
främjar överdrivet risktagande från 
enskilda personers sida och att den står i 
samklang med varje instituts 
riskbenägenhet, värderingar och 
långsiktiga intressen. För att säkerställa att 
utformningen av ersättningspolitiken är 
integrerad med det finansiella institutets 
riskhantering bör ledningsorganet (som 
utövar tillsynsfunktionen) i varje 
kreditinstitut eller värdepappersföretag 
upprätta allmänna principer för 
tillämpningen, och denna policy bör bli 
föremål för oberoende intern översyn minst 
en gång per år. Kreditinstitut och 
värdepappersföretag av betydande storlek 
bör inrätta oberoende 
ersättningskommittéer som en central del 
av sina styrstrukturer och sin 
organisation. Sådana 
ersättningskommittéer bör samarbeta med 
risk- och regelefterlevnadsfunktionen i 
syfte att bevaka incitamenten som skapats 
för att hantera risk, kapital och likviditet.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 
stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 
ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Det är därför lämpligt att 
närmare ange centrala principer för sund 
ersättning som säkerställer att 
ersättningsstrukturen inte främjar 
överdrivet risktagande från enskilda 
personers sida och att den står i samklang 
med varje instituts riskbenägenhet, 
värderingar och långsiktiga intressen. För 
att säkerställa att utformningen av 
ersättningspolitiken är integrerad med det 
finansiella institutets riskhantering bör 
ledningsorganet (som utövar 
tillsynsfunktionen) i varje kreditinstitut 
eller värdepappersföretag upprätta 
allmänna principer för tillämpningen, och 
denna policy bör bli föremål för oberoende 
intern översyn minst en gång per år.

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 
stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 
ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Det är därför lämpligt att 
närmare ange klara och transparenta
grundprinciper för sund ersättning som 
fastställts med deltagande från de 
anställda och deras företrädare inom 
företaget och som säkerställer att 
ersättningsstrukturen inte främjar 
överdrivet risktagande från enskilda 
personers sida och att den står i samklang 
med varje instituts riskbenägenhet, 
värderingar och långsiktiga intressen. För 
att säkerställa att utformningen av 
ersättningspolitiken är integrerad med det 
finansiella institutets riskhantering bör 
ledningsorganet (som utövar 
tillsynsfunktionen) i varje kreditinstitut 
eller värdepappersföretag upprätta 
allmänna principer för tillämpningen, och 
denna policy bör bli föremål för oberoende 
intern översyn minst en gång per år.
Kreditinstitut och värdepappersföretag av 
betydande storlek bör inrätta oberoende 
ersättningskommittéer som en central del 
av sina styrstrukturer och sin 
organisation. Ersättningskommittéerna 
bör samarbeta med risk- och 
regelefterlevnadsfunktionen i syfte att 
bevaka incitamenten som skapats för att 
hantera risk, kapital och likviditet.

Or. fr
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Ändringsförslag 43
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 
stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 
ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Det är därför lämpligt att 
närmare ange centrala principer för sund 
ersättning som säkerställer att 
ersättningsstrukturen inte främjar 
överdrivet risktagande från enskilda 
personers sida och att den står i samklang 
med varje instituts riskbenägenhet, 
värderingar och långsiktiga intressen. För 
att säkerställa att utformningen av 
ersättningspolitiken är integrerad med det 
finansiella institutets riskhantering bör 
ledningsorganet (som utövar 
tillsynsfunktionen) i varje kreditinstitut 
eller värdepappersföretag upprätta 
allmänna principer för tillämpningen, och 
denna policy bör bli föremål för oberoende 
intern översyn minst en gång per år.

(4) Överdrivet och oförsiktigt risktagande 
kan underminera de finansiella institutens 
finansiella sundhet och banksystemets 
stabilitet, och det är därför viktigt att den 
nya skyldigheten i fråga om 
ersättningspolitik och -praxis genomförs 
konsekvent. Det är därför lämpligt att 
närmare ange tydliga principer för sund 
ersättning som säkerställer att 
ersättningsstrukturen inte främjar 
överdrivet risktagande från enskilda 
personers sida och att den står i samklang 
med riskbenägenhet, värderingar och 
långsiktiga intressen för varje institut och 
alla dess anställda. För att säkerställa att 
utformningen av ersättningspolitiken är 
integrerad med det finansiella institutets 
riskhantering bör ledningsorganet (som 
utövar tillsynsfunktionen) i varje 
kreditinstitut eller värdepappersföretag 
upprätta allmänna principer för 
tillämpningen, och denna policy bör bli 
föremål för oberoende intern översyn minst 
en gång per år. Kreditinstitut och 
värdepappersföretag av betydande storlek 
bör inrätta oberoende 
ersättningskommittéer som en central del 
av sina styrstrukturer och sin 
organisation. Ersättningskommittéerna 
bör samarbeta med risk- och 
regelefterlevnadsfunktionen och med 
personalens företrädare (företagsråd), i 
syfte att bevaka incitamenten som skapats 
för att hantera risk, kapital och likviditet.

Or. fr
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Ändringsförslag 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ersättningspolicyn bör syfta till att 
koppla personalens individuella mål till 
respektive kreditinstituts eller 
värdepappersföretags långsiktiga intressen.
Bedömningen av de resultatbaserade 
delarna av ersättningen bör avse resultat på 
längre sikt med beaktande av de risker 
resultatet är förenat med.
Resultatbedömningen bör göras i ett 
flerårigt perspektiv, omfattande exempelvis 
tre till fem år, för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över företagets 
konjunkturcykel.

(5) Ersättningspolicyn bör syfta till att 
koppla personalens individuella mål till 
respektive kreditinstituts eller 
värdepappersföretags långsiktiga intressen.
Bedömningen av de resultatbaserade 
delarna av ersättningen bör avse resultat på 
längre sikt med beaktande av de risker 
resultatet är förenat med.
Resultatbedömningen bör göras i ett 
flerårigt perspektiv, omfattande exempelvis 
tre till fem år, för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över företagets 
konjunkturcykel.
Kvalitetsstyrningsmodellen från EFQM 
(European Foundation for Quality 
Management) med kriterier och mål för 
framgångsrik hållbarhet (bland annat för 
de anställdas utvecklingsmöjligheter, 
främjande av högkvalitativ sysselsättning, 
kundtillfredsställelse och 
resursförvaltning) och mål för företagens 
sociala ansvar, bör tas med och vägas in i 
bedömningen av de långsiktiga resultat 
som motiverar utbetalningar av 
uppskjuten variabel ersättning.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ersättningspolicyn bör syfta till att 
koppla personalens individuella mål till 
respektive kreditinstituts eller 
värdepappersföretags långsiktiga intressen.
Bedömningen av de resultatbaserade 
delarna av ersättningen bör avse resultat på 
längre sikt med beaktande av de risker 
resultatet är förenat med.
Resultatbedömningen bör göras i ett 
flerårigt perspektiv, omfattande exempelvis 
tre till fem år, för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över företagets 
konjunkturcykel.

(5) Ersättningspolicyn bör syfta till att 
koppla personalens individuella mål till 
respektive kreditinstituts eller 
värdepappersföretags långsiktiga intressen.
Bedömningen av de resultatbaserade 
delarna av ersättningen bör avse resultat på 
längre sikt med beaktande av de risker 
resultatet är förenat med.
Resultatbedömningen bör göras i ett 
flerårigt perspektiv, omfattande exempelvis 
tre till fem år, för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över företagets 
konjunkturcykel. Vid bedömningen av de 
långfristiga resultat som motiverar 
utbetalning av uppskjuten variabel 
ersättning bör man också beakta mål för 
företagens sociala ansvar och hållbara
utveckling. 

Or. de

Ändringsförslag 46
Karima Delli

Proposal for a directive – amending act
Recital 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ersättningspolicyn bör syfta till att 
koppla personalens individuella mål till 
respektive kreditinstituts eller 
värdepappersföretags långsiktiga intressen.
Bedömningen av de resultatbaserade 
delarna av ersättningen bör avse resultat på 

(5) Ersättningspolicyn bör syfta till att 
koppla personalens individuella mål till 
respektive kreditinstituts eller 
värdepappersföretags långsiktiga intressen.
Bedömningen av de resultatbaserade 
delarna av ersättningen bör avse resultat på 
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längre sikt med beaktande av de risker 
resultatet är förenat med.
Resultatbedömningen bör göras i ett 
flerårigt perspektiv, omfattande exempelvis 
tre till fem år, för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över företagets
konjunkturcykel.

längre sikt med beaktande av de risker 
resultatet är förenat med.
Resultatbedömningen bör göras i ett 
flerårigt perspektiv, omfattande exempelvis 
minst fem år, för att säkerställa att 
bedömningen baseras på långsiktiga 
resultat och att den faktiska utbetalningen 
av de resultatbaserade delarna av 
ersättningen fördelas över företagets 
konjunkturcykel. CSR-mål bör ingå i 
bedömningen av de långsiktiga resultat 
som ligger till grund för uppskjuten 
betalning av variabel ersättning.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Utbetalningen av den variabla 
ersättningskomponenten bör skjutas upp 
under en period på minst tre år. Denna tid 
kan öka betydligt beroende på hierarkisk 
nivå eller ansvar. Dessutom bör en 
betydande del av den variabla 
ersättningskomponenten bestå av 
kreditinstitutets eller 
värdepappersföretagets aktier eller 
instrument som är kopplade till dess 
aktier, med undantag för aktieoptioner, 
beroende på det berörda institutets 
rättsliga struktur. När det gäller 
kreditinstitut eller värdepappersföretag 
som inte är börsnoterade bör denna 
ersättning i förekommande fall erläggas i 
andra icke-kontanta instrument. I detta 
sammanhang är 
proportionalitetsprincipen av yttersta vikt 
eftersom det inte alltid är lämpligt att 
tillämpa dessa krav på små kreditinstitut 
och värdepappersföretag.
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Or. fr

Ändringsförslag 48
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Utbetalningen av den variabla 
ersättningskomponenten bör skjutas upp 
över en lämplig tidsperiod. Denna 
tidsperiod bör öka betydligt beroende på 
hierarkisk nivå eller ansvar. Dessutom 
bör en betydande del av den variabla 
ersättningskomponenten bestå av
kreditinstitutets eller 
värdepappersföretagets aktier eller 
instrument som är kopplade till dess 
aktier, beroende på det berörda institutets 
rättsliga struktur. När det gäller 
kreditinstitut eller värdepappersföretag 
som inte är börsnoterade bör denna 
ersättning i förekommande fall erläggas i 
andra icke-kontanta instrument. I detta 
sammanhang är 
proportionalitetsprincipen av yttersta vikt 
eftersom det inte alltid är lämpligt att 
tillämpa dessa krav på små kreditinstitut 
och värdepappersföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Vid fastställande av faktorer och mål 
för utvärderingen av resultaten på lång 
sikt bör man utöver utvärderingen av 
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resultaten och därmed förknippade risker 
inkludera och beakta resultat och mål för 
socialt ansvar, som till en viss grad kan 
motivera en uppskjuten utbetalning av 
variabel ersättning.

Or. el

Motivering

Många aspekter av ekonomiska argument är intuitiva till sin natur och berör bevarad 
sysselsättning och ökad arbetstagaraktivitet, ökad produktivitet, förbättrade förbindelser med 
det lokala samhället och med de viktigaste parter som direkt eller indirekt berörs. En 
argumentering som inbegriper företagens sociala ansvar kan också utgöra en källa till 
innovation, grundad på kriterier såsom tjänsternas kvalitet och pålitlighet. En av de viktigaste 
drivkrafterna för företagens sociala ansvar är hantering och förebyggande av risker.

Ändringsförslag 50
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Variabel ersättning som är 
garanterad är inte förenlig med sund 
riskhantering eller principen om 
resultatbaserad ersättning, och en sådan 
bör således inte tas med i strategin för 
utformning av ersättningar. En mycket 
begränsad variabel ersättning kan i 
undantagsfall beviljas men enbart för 
rekrytering av ny personal, begränsad till 
det första anställningsåret. 

Or. el

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att möjliggöra incitament för att rekrytera kvalificerad 
personal.
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Ändringsförslag 51
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Kreditinstitut och 
värdepappersföretag bör kräva att deras 
personal förbinder sig att inte använda 
personliga risksäkringsstrategier eller 
försäkringar för att motverka de 
riskanpassningseffekter som ingår i deras 
ersättningssystem. Överträdelser av detta 
åtagande bestraffas på ett lämpligt, 
proportionerligt och tillräckligt 
avskräckande sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kreditinstitut och värdepappersföretag 
bör, för att säkerställa att deras 
ersättningsstrukturer och de risker de är 
förenade med i tillfredsställande grad kan 
överblickas av marknaden, offentliggöra 
uppgifter om sin ersättningspolitik och 
-praxis för medarbetare som under sitt 
tjänsteutövande väsentligt kan påverka 
institutets riskprofil. Denna skyldighet bör 
dock inte påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter

(12) Kreditinstitut och värdepappersföretag 
bör, för att säkerställa att deras 
ersättningsstrukturer och de risker de är 
förenade med i tillfredsställande grad kan 
överblickas av marknaden, offentliggöra 
detaljerade uppgifter om sin 
ersättningspolitik och denna praxis och av 
sekretesskäl sammanlagda belopp för 
anställda och deras chefer som under sitt 
tjänsteutövande väsentligt kan påverka 
institutets riskprofil. Dessa uppgifter ska 
vara tillgängliga för alla intressenter 
(aktieägare, anställda och allmänheten).
Denna skyldighet bör dock inte påverka 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 
1995 om skydd för enskilda personer med 
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avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.
De europeiska företagsråden bör 
respekteras när det gäller de anställdas 
rätt till information och samråd.
Överträdelser av detta åtagande bestraffas 
på ett lämpligt, proportionerligt och 
tillräckligt avskräckande sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ersättningspolitiken ska vara förenlig 
med och främja en sund och effektiv 
riskhantering, och den ska inte ge 
incitament till risktagande som går utöver 
kreditinstitutets tolererade risknivå.

a) Ersättningspolitiken ska vara förenlig 
med och främja en sund och effektiv 
riskhantering, och den ska inte ge 
incitament till risktagande som går utöver 
kreditinstitutets tolererade risknivå och ska 
innehålla åtgärder för att undvika 
informationsasymmetrier och 
intressekonflikter.

Or. de

Ändringsförslag 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – led 22 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Ersättningspolitiken bör innehålla ett 
tydligt proportionalitetskrav för 
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ersättningarna inom företaget där 
utvecklingen för chefernas ersättning och 
pensioner sammantaget kopplas till 
personalens.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om ersättningen är resultatbaserad, ska 
dess totalbelopp baseras på en kombination 
av en resultatbedömning av individen och 
den berörda affärsenheten och 
kreditinstitutets totala resultat.

e) Om ersättningen är resultatbaserad, ska 
dess totalbelopp baseras på en kombination 
av en resultatbedömning av individen och 
den berörda affärsenheten och 
kreditinstitutets totala resultat, och när 
resultaten bedöms ska både finansiella 
och icke-finansiella kriterier beaktas, 
inbegripet kriterier från EFQM-modellen 
och CSR-kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Resultatbedömningen ska göras i ett 
flerårigt perspektiv på minst tre år för att 
säkerställa att bedömningen baseras på 
långsiktiga resultat och att den faktiska 
utbetalningen av de resultatbaserade 
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delarna av ersättningen fördelas över en 
tidsperiod som beaktar företagets 
underliggande konjunkturcykel och 
affärsrisker.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Det är förbjudet att skapa variabla 
ersättningskomponenter från 
aktieoptioner eller liknande instrument.

Or. en

Motivering

Den senaste tidens erfarenheter har visat att aktieoptioner och liknande instrument som en 
variabel ersättningskomponent skapar incitament för kortsiktighet, manipulationer för att öka 
”aktieägarvärdet” i kreditinstitut och överdrivet risktagande, något som man försöker stävja i 
detta förslag.

Ändringsförslag 58
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En garanterad variabel ersättning är 
under alla omständigheter förbjuden.

Or. fr
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Motivering

Ersättningar av typen ”Golden hello” blir till överdrivna incitament för hög omsättning av 
finansiella aktörer, vilket ökar deras intresse att ta orimliga risker på kort sikt.

Ändringsförslag 59
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 –punkt 22 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kombinationen av konstanter och 
variabler för beräkningen av den totala 
ersättningen ska vara lämpligt avvägd: 
konstanterna ska stå för en tillräckligt stor 
del av den totala ersättningen för att en 
fullt flexibel bonuspolitik, som också kan 
leda till att ingen bonus betalas ut, kan 
genomföras.

f) Kombinationen av konstanter och 
variabler för beräkningen av den totala 
ersättningen ska vara lämpligt avvägd:
konstanterna ska stå för åtminstone 
80 procent av den totala ersättningen för 
att en fullt flexibel politik med variabla 
ersättningskomponenter, som också kan 
leda till att inga variabla 
ersättningskomponenter betalas ut, kan 
genomföras.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kombinationen av konstanter och 
variabler för beräkningen av den totala 
ersättningen ska vara lämpligt avvägd: 
konstanterna ska stå för en tillräckligt stor 
del av den totala ersättningen för att en 
fullt flexibel bonuspolitik, som också kan 
leda till att ingen bonus betalas ut, kan 

f) Kombinationen av konstanter och 
variabler för beräkningen av den totala 
ersättningen ska vara lämpligt avvägd:
konstanterna ska stå för en tillräckligt stor 
del av den totala ersättningen för att en 
restriktiv politik med variabla 
ersättningskomponenter, som också kan 
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genomföras. leda till att inga variabla 
ersättningskomponenter betalas ut, kan 
genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Minst 50 procent av varje variabel 
ersättningskomponent ska grundas på 
kriterier från EFQM-modellen och 
kriterier och mål för företagens sociala 
ansvar eller företagens sociala resultat.
Variabla ersättningskomponenter ska 
omfattas av en lämplig politik för att hålla 
kvar personal som är utformad så att 
incitamenten är förenliga med 
kreditinstitutets långsiktiga intressen och 
främjar hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 62
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Utbetalningen av större delen av en 
betydande bonus ska skjutas upp under 
lämplig tid och kopplas till företagets 
fortsatta resultat.

i) Utbetalningen av hela den variabla 
ersättningskomponenten ska skjutas upp 
under en period på minst 5 år. Ersättning 
som betalas enligt ett sådant arrangemang 
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ska inte erhållas snabbare än pro-rata.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Den variabla ersättningen ska endast 
betalas eller erhållas om den är förenlig 
med kreditinstitutets finansiella situation 
som helhet och är motiverad genom
affärsenhetens och den berörda 
personens resultat. Den totala variabla 
ersättningen, allt annat lika, ska minskas 
i betydande grad eller vid behov strykas 
när kreditinstitutets finansiella resultat är 
svagt eller negativt.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Befintliga avtalsmässiga ersättningar 
knutna till anställningens upphörande 
ska omprövas och får endast finnas kvar 
där det klart och tydligt kan beläggas att 
de bidrar till att skapa långsiktiga värden 
och till att åstadkomma rimligt 
risktagande. All ersättning av denna typ 
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bör kopplas till uppnådda resultat under 
året och utformas så att de inte premierar 
misslyckanden.

Or. el

Motivering

Man bör också förutse fallet med ersättning vid anställningens upphörande.

Ändringsförslag 65
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Personalen ska förbinda sig att inte 
använda personliga risksäkringsstrategier 
eller försäkringar avseende ersättning 
eller ansvarsskyldighet för att motverka de 
riskanpassningseffekter som ingår i deras 
ersättningssystem. Överträdelser av detta 
åtagande ska bestraffas på ett lämpligt, 
proportionerligt och tillräckligt 
avskräckande sätt.

Or. fr



PE438.471v01-00 20/22 AM\803734SV.doc

SV

Ändringsförslag 66
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga 1 – led 1
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga V – avsnitt 11 – punkt 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Kreditinstitut som är betydande i 
fråga om sin storlek, interna organisation 
och sin verksamhets art, omfång eller 
komplexitetsgrad ska inrätta en 
ersättningskommitté.
Ersättningskommittén ska inrättas på ett 
sätt som gör det möjligt för den att utöva 
en kompetent och oberoende bedömning 
av ersättningspolitik och denna praxis 
samt de incitament som skapats för att 
hantera risk, kapital och likviditet.
Ersättningskommittén ska i samråd med 
personalens företrädare (företagsråd) 
ansvara för förberedelserna inför beslut 
om ersättning, särskilt beslut som får 
konsekvenser för det berörda 
kreditinstitutets risker och riskhantering 
och som ska fattas av ledningsorganet i 
dess tillsynsfunktion. Ordförande i 
ersättningskommittén ska vara en ledamot 
i ledningsorganet som inte innehar någon 
verkställande funktion i det berörda 
kreditinstitutet.

Or. fr
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Ändringsförslag 67
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XII – del 2 – punkt 15 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifter om beslutsgången för 
ersättningspolicyn, i tillämpliga fall även 
uppgifter om ersättningskommitténs 
sammansättning och befogenheter, liksom 
namn på den externa konsult som anlitats 
för utarbetandet av ersättningspolicyn samt 
relevanta intressenters roll.

a) Uppgifter om beslutsgången för 
ersättningspolicyn, i tillämpliga fall även 
uppgifter om ersättningskommitténs 
sammansättning och befogenheter, liksom 
den externa konsult som anlitats för 
utarbetandet av ersättningspolicyn samt 
relevanta intressenters roll, i synnerhet 
yttranden från personalens företrädare 
(företagsråd).

Or. fr

Ändringsförslag 68
Karima Delli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – led 4 – led c
Direktiv 2006/48/EG
Bilaga XII – del 2 – led 15 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Sammanlagda kvantitativa uppgifter 
om ersättning, uppdelat på den högsta 
ledningen och den personal som 
väsentligt kan påverka kreditinstitutets 
riskprofil, och som innehåller följande:
i) Ersättningens storlek för 
räkenskapsåret, uppdelat på fast och 
variabel ersättning, och antalet 
mottagare.
ii) Den variabla ersättningens storlek och 
form, uppdelat bland annat på kontanter, 
aktier och instrument som är kopplade till 
aktier.
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iii) Storleken på utestående uppskjuten
ersättning, uppdelat på erhållna och icke 
erhållna delar.
iv) Storleken på uppskjuten ersättning 
som beviljats under räkenskapsåret, 
utbetalade och minskade genom 
resultatjusteringar.
v) Storleken på betalningar för 
avgångsvederlag som erlagts under 
räkenskapsåret, och antalet mottagare av 
sådana betalningar.
vi) Storleken på avgångsvederlag som 
beviljats under räkenskapsåret och antalet 
mottagare av sådana betalningar, samt 
det högsta vederlaget till en enda person.

Or. fr


