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Изменение 1
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
зависи от стабилността на финансовата 
система и, в тази връзка, от доверието 
на европейските граждани и 
потребители към финансовите 
институции и операции;

1. подчертава, че правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
зависи от стабилността на финансовата 
система и, в тази връзка, от доверието 
на европейските граждани и 
потребители към финансовите 
институции и операции; установява, че 
съществуващата политика на 
възнаграждения е довела до 
неуместни структури;  

Or. de

Изменение 2
Jacek Olgierd Kurski

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
зависи от стабилността на финансовата 
система и, в тази връзка, от доверието 
на европейските граждани и 
потребители към финансовите 
институции и операции;

1. подчертава, че правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
зависи от стабилността на финансовата 
система и, в тази връзка, от доверието 
на граждани и потребители към 
финансовите институции и операции;

Or. en
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Изменение 3
Othmar Karas

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. признава, че финансовата криза 
разкри неефективността на 
съществуващите принципи на 
корпоративното управление, основани 
на подход за даване на обяснения в 
случай на неспазване („изпълнение или 
обяснение“); счита, че са необходими 
изпълними, правно обвързващи 
разпоредби относно корпоративното 
управление;

Or. en

Изменение 4
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. наясно е, че след финансовата 
криза е ясно, че качеството на 
защита на потребителите и 
гаранциите в сектора на 
финансовите услуги изискват реално 
и силно подобряване, особено по 
отношение на аспекти на 
мониторинга и надзора;

Or. en
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Изменение 5
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. изтъква, че поради финансовата 
криза много финансови институции 
са имали нужда от подкрепа от 
техните национални правителства, 
за да оцелеят, и че следователно 
данъкоплатците неизбежно стават 
заинтересована страна в 
стабилността на финансовите 
институции; 

Or. en

Изменение 6
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. като има предвид, че 
финансовият сектор, въз основа на 
неговата особена функция за 
икономиката и неговата обща 
социална отговорност, носи и особена 
отговорност за сериозни, устойчиви 
фирмени стратегии и 
възнагражденията трябва да се 
формират съобразно този факт; 
подчертава, че плащанията на бонуси 
следва да насърчават дългосрочните 
постижения и да възпират 
мисленето в краткосрочен план, за да 
се избегне рисково бизнес поведение.

Or. de
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Изменение 7
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. счита, че финансовият сектор 
следва да задоволява потребностите 
на реалната икономика, да допринася 
за  устойчивия растеж и да 
демонстрира по-голяма степен на 
социална отговорност;

Or. de

Изменение 8
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. подкрепя целта на Комисията да 
промени политиката на 
възнаграждения на финансовите 
институции, за да се ограничи 
поемането на твърде големи рискове.

Or. de

Изменение 9
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2 a. счита, че пропорционален подход 
на "изпълнение или обяснение" е 
подходящ за областта на 
корпоративното управление поради 
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естеството й на постоянно 
развиваща се област; подходът на 
предварително установени правила, 
като прилагания в САЩ по силата на 
закона Сарбейнс-Оксли, се оказа 
напълно неефективен за защита на 
финансовите институции на САЩ 
от финансовата криза и вместо това 
доведе до увеличаване на разходите за 
постигане на съответствие, в 
частност за МСП, като намали 
конкурентоспособността и 
възпрепятства създаването на нови 
регистрирани дружества; при все 
това, изтъква, че подходът на 
"изпълнение или обяснение" трябва 
да се допълва от подходящ 
регулаторен надзор, по-задълбочени 
проверки от национални надзорници и 
надзорници на ЕС по отношение на 
изпълнението, както и определени 
конкретни законодателни 
изисквания;

Or. en

Изменение 10
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново 
подчертава, че ръководителите на 
финансовите институции трябва да 
отчитат, при вземане на решения, 
дългосрочните интереси на съответната 
институция;

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново 
подчертава, че ръководителите на 
финансовите институции трябва да 
отчитат, при вземане на решения, 
дългосрочните интереси на съответната 
институция; това може да се 
осъществи със законодателно 
изискване за  всяка регулирана 
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финансова институция в Европейския 
съюз да опише своя бизнес модел в 
своя годишен доклад, с обяснения 
относно склонността за поемане на 
риск на управителния съвет и 
схващането за рисковете, свързани с 
осъществяването на бизнес модела; 
докладът следва да включва и 
описание на мерките, които е 
предприел управителният съвет, за да 
гарантира, че тези рискове се 
наблюдават и управляват, и за това 
как политиката на 
възнагражденията е съобразена с 
осъществяването на бизнес модела и 
управлението на съществуващия риск 
от страна на управляващите;

Or. en

Изменение 11
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново 
подчертава, че ръководителите на 
финансовите институции трябва да 
отчитат, при вземане на решения, 
дългосрочните интереси на съответната 
институция;

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите служители, 
акционери и други заинтересовани
страни; отново подчертава, че 
ръководителите на финансовите 
институции трябва да отчитат, при 
вземане на решения, дългосрочните 
интереси на съответната институция;

Or. en
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Изменение 12
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново 
подчертава, че ръководителите на 
финансовите институции трябва да 
отчитат, при вземане на решения, 
дългосрочните интереси на съответната 
институция;

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново 
подчертава, че ръководителите на 
финансовите институции трябва да 
отчитат, при вземане на решения, 
дългосрочните интереси на съответната 
институция, за да се ограничат до 
минимум рисковете;

Or. de

Изменение 13
Othmar Karas

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново 
подчертава, че ръководителите на 
финансовите институции трябва да
отчитат, при вземане на решения, 
дългосрочните интереси на съответната 
институция;

3. подчертава, че в едно добре 
управлявано предприятие следва да 
съществува отчетност и прозрачност по 
отношение на неговите акционери и 
заинтересованите страни; отново 
подчертава, че ръководителите на 
финансовите институции трябва да 
отчитат, при вземане на решения, 
дългосрочните интереси на съответната 
институция, както и на 
потребителите и служителите;

Or. en
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Изменение 14
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3 a. изисква управителните съвети на 
финансовите институции да спазват 
целта за квота по пол в размер на 40 
процента; подчертава наред с това, 
че корпоративното управление и 
политиките в областта на 
възнагражденията трябва да спазват 
и насърчават принципите на 
равенство на заплащането и еднакво 
третиране на жени и мъже, 
залегнало в Договорите и в 
директивите на ЕС;

Or. de

Изменение 15
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че висшето ръководство и 
уравнителният съвет следва да носят 
юридическа отговорност за 
правилното прилагане на принципите 
на корпоративното управление;

заличава се

Or. en

Изменение 16
Hans-Peter Mayer

Проектостановище
Параграф 5 
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Проектостановище Изменение

5. счита, че висшето ръководство и 
уравнителният съвет следва да носят 
юридическа отговорност за правилното 
прилагане на принципите на 
корпоративното управление;

5. счита, че висшето ръководство и 
уравнителният съвет следва да носят 
юридическа, фактическа и лична
отговорност за правилното прилагане на 
принципите на корпоративното 
управление и от тях следва да може 
да се търси отговорност;

Or. de

Изменение 17
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че висшето ръководство и 
уравнителният съвет следва да носят 
юридическа отговорност за правилното 
прилагане на принципите на 
корпоративното управление;

5. очаква, че висшето ръководство и 
уравнителният съвет следва да носят 
юридическа отговорност за правилното 
прилагане на принципите на 
корпоративното управление, и счита, 
че и общата фирмена култура трябва 
да служи на принципа на 
корпоративното управление на всички 
равнища.

Or. de

Изменение 18
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че висшето ръководство и
уравнителният съвет следва да носят 
юридическа отговорност за правилното 

5. счита, че уравнителният съвет заедно 
с висшите служители и 
управлението на 
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прилагане на принципите на 
корпоративното управление;

дружеството/корпорацията следва да 
носят административна и юридическа 
отговорност за установяването и 
прилагането на принципите на 
корпоративното управление;

Or. en

Изменение 19
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5 a. подчертава, че рискът е присъщ и 
необходим на финансовия сектор за 
предоставяне на ликвидност и 
насърчаване на 
конкурентоспособността и допринася 
за постигането на икономически 
растеж и заетост; пълно разбиране и 
оценка на риска от страна на съвета 
са абсолютно необходими за 
предотвратяване на бъдеща 
финансова криза;

Or. en

Изменение 20
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5 a. приветства вече въведените от 
финансовите институции промени в 
областта на възнагражденията, 
съобразно които плащанията на 
бонуси се обвързват с дългосрочния 
успех на фирмата и се изплащат най-
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рано след три години; наред с това, 
приветства и факта, че е възможно 
възстановяването на платени бонуси, 
ако икономическите цели не са 
постигнати.  

Or. de

Изменение 21
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да предложи 
мерки относно задължителните 
комитети за оценка на риска на равнище 
управителни съвети и правилата, 
свързани с техния състав и 
функциониране;

6. призовава Комисията да предложи 
законодателство относно 
задължителните комитети за оценка на 
риска на равнище управителни съвети 
или еквивалентни договорености и 
правила, свързани с техния състав и 
функциониране;

Or. en

Изменение 22
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да предложи 
мерки относно задължителните 
комитети за оценка на риска на равнище 
управителни съвети и правилата, 
свързани с техния състав и 
функциониране;

6. призовава Комисията да предложи 
мерки относно задължителните 
комитети за оценка на риска на равнище 
управителни съвети и правилата, 
свързани с техния състав и 
функциониране; счита, че членовете 
на комитетите по риска следва да 
посвещават достатъчно време на 
изпълнението на своите задължения, 
за да са в състояние да извършат 
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действително оценка на рисковете, 
свързани със сложните финансови 
инструменти;

Or. en

Изменение 23
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6 a. настоятелно призовава 
Комисията да предложи отраслово 
специфични изменения на 
законодателството за финансовите 
услуги, за да се осигури съгласуваност 
между банковите и небанковите 
институции по отношение на 
политиката в областта на 
възнагражденията; в допълнение към 
това, призовава Комисията да 
представи законодателни 
предложения в областта на 
дружественото право за справяне с 
проблемите на корпоративното 
управление и за гарантиране на 
последователността на политиката 
в областта на възнагражденията за 
всички видове дружества;

Or. de

Изменение 24
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. насърчава институционалните 7. насърчава институционалните 
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акционери да започнат диалог с 
финансовите институции относно 
подобряването на корпоративното 
управление и управлението на риска с 
цел дългосрочна жизнеспособност на 
финансовата институция; насърчава, в 
тази връзка, институционалните 
инвеститори да спазват международен 
кодекс за най-добри практики;

акционери да започнат диалог с 
финансовите институции относно 
подобряването на корпоративното 
управление и управлението на риска с 
цел дългосрочна жизнеспособност на 
финансовата институция; насърчава, в 
тази връзка, институционалните 
инвеститори да спазват международен 
кодекс за най-добри практики;
призовава за законодателство, което 
да изисква от всички онези, 
оправомощени да управляват 
инвестиции от името на трети 
страни в ЕС, да заявят публично дали 
прилагат и правят разкрития в 
съответствие с даден кодекс на 
управление, ако да, то кой кодекс и 
защо, и ако не, то защо не; счита, че 
за подходящ модел на общ кодекс на 
ЕС за институционалните 
инвеститори може да се счита 
кодексът за добри практики за 
институционалните инвеститори 
(„Stewardship Code“) в Обединеното 
кралство;

Or. en

Изменение 25
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. насърчава институционалните 
акционери да започнат диалог с 
финансовите институции относно 
подобряването на корпоративното 
управление и управлението на риска с 
цел дългосрочна жизнеспособност на 
финансовата институция; насърчава, в 
тази връзка, институционалните 
инвеститори да спазват 
международен кодекс за най-добри 

7. насърчава институционалните 
акционери да започнат диалог с 
финансовите институции относно 
подобряването на корпоративното 
управление и управлението на риска с 
цел дългосрочна жизнеспособност на 
финансовата институция; счита, че 
подходите "изпълнение или 
обяснение" под формата на насоки не 
успяха като полезен инструмент да 
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практики; предотвратят финансовата криза и 
се оказаха неефективни, както и че 
обвързващите правила трябва да 
залегнат  в сърцевината на 
регулирането на корпоративното 
управление, да бъдат допълнени от 
незадължителни норми, като 
например международен кодекс за най-
добри практики;

Or. en

Изменение 26
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7 a. очаква, че в бъдеще съобразно 
принципа за корпоративно управление 
ще се отчитат и интересите на 
потребителите в дейността на 
финансовите институции.

Or. de

Изменение 27
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава значението на строга 
политика в областта на 
възнагражденията, както се предвижда в 
Директивата относно капиталовите 
изисквания; призовава Комисията да 
публикува доклад за оценка през 2014 г.

8. подчертава значението на строга 
политика в областта на 
възнагражденията, както се предвижда в 
Директивата относно капиталовите 
изисквания и платежоспособността 
II ; призовава Комисията да публикува 
доклад за оценка през 2014 г.
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Or. en

Изменение 28
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава значението на строга 
политика в областта на 
възнагражденията, както се предвижда в 
Директивата относно капиталовите 
изисквания; призовава Комисията да 
публикува доклад за оценка през 2014 г.

8. подчертава значението на строга 
политика в областта на 
възнагражденията, поне както се 
предвижда в Директивата относно 
капиталовите изисквания; изтъква, че 
ролята на акционерите, както и на 
служителите и техните 
представители, следва да се засили 
при установяването на политика на 
възнаграждения за директорите;
призовава Комисията да въведе мерки, 
които преустановяват променливия 
компонент на възнагражденията във 
финансовите институции, които са 
получили публично финансиране;
призовава Комисията да публикува 
доклад за оценка през 2014 г.

Or. en

Изменение 29
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава значението на строга 
политика в областта на 
възнагражденията, както се предвижда в 
Директивата относно капиталовите 
изисквания; призовава Комисията да 
публикува доклад за оценка през 2014 г.

8. подчертава значението на строга 
политика в областта на 
възнагражденията, както се предвижда в 
Директивата относно капиталовите 
изисквания, и очаква, че този и други 
вече предприети законодателни мерки 
ще бъдат приложени бързо считано 
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от януари 2011 г.; призовава 
Комисията да публикува доклад за 
оценка през 2014 г.

Or. de

Изменение 30
Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Eija-Riitta Korhola, Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8 a. призовава държавите-членки да 
поставят начало на специфични 
инициативи за осигуряване на по-
добро представителство на жените в 
рамките на управителните съвети;

Or. en

Изменение 31
Barbara Weiler

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8 a. изисква ефективно прилагане на 
правилата за консултиране и 
системите за участие на заетите 
лица, избрани в рамките на 
Директива 2001/86/ЕО [1] за 
допълнение на Устава на 
европейското дружество;
[1] ОВ L 294 от 10.11.2001 г., стр. 22.

Or. de


