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Poprawka 1
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależy od stabilności systemu finansowego 
oraz od związanego z nim zaufania 
europejskich obywateli i konsumentów do 
instytucji i transakcji finansowych;

1. podkreśla, że prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależy od stabilności systemu finansowego 
oraz od związanego z nim zaufania 
europejskich obywateli i konsumentów do 
instytucji i transakcji finansowych; uważa, 
że dotychczasowa polityka wynagrodzeń 
doprowadziła do powstania niewłaściwych 
struktur.

Or. de

Poprawka 2
Jacek Olgierd Kurski

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależy od stabilności systemu finansowego 
oraz od związanego z nim zaufania
europejskich obywateli i konsumentów do 
instytucji i transakcji finansowych;  

1. podkreśla, że prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
zależy od stabilności systemu finansowego 
oraz od związanego z nim zaufania 
obywateli i konsumentów do instytucji i 
transakcji finansowych;

Or. en

Poprawka 3
Othmar Karas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1 a. jest zdania, że kryzys finansowy 
wykazał brak skuteczności istniejących 
zasad ładu korporacyjnego w oparciu o 
podejście „zastosuj się lub wyjaśnij”; 
uważa, że potrzebne są wykonalne, 
prawnie wiążące przepisy odnoszące się do 
ładu korporacyjnego;

Or. en

Poprawka 4
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. jest świadom tego, że w wyniku 
kryzysu finansowego stało się jasne, że 
jakość ochrony konsumenta i 
zabezpieczeń w sektorze usług 
finansowych wymagają namacalnej i 
znaczącej poprawy, szczególnie jeśli 
chodzi o aspekt monitoringu i nadzoru;

Or. en

Poprawka 5
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że w wyniku kryzysu 
finansowego wiele instytucji finansowych 
potrzebowało wsparcia swoich rządów 
krajowych, by przetrwać, i z tego względu 
podatnicy wzięli nieuchronnie udział w 
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stabilności instytucji finansowych;

Or. en

Poprawka 6
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. sektor finansowy z racji swej 
szczególnej funkcji wobec gospodarki 
i swej ogólnej odpowiedzialności 
społecznej odpowiada również 
w szczególny sposób za poważne 
i zrównoważone strategie firm, dlatego 
należy też odpowiednio dostosować 
wynagrodzenie; podkreśla, że system 
wypłat premii powinien promować 
działania długofalowe i powstrzymywać 
myślenie krótkoperspektywiczne, by 
zapobiegać ryzykownym działaniom 
o charakterze komercyjnym.

Or. de

Poprawka 7
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 b. uważa, że sektor finansowy powinien 
odpowiadać na potrzeby gospodarki 
realnej, przyczyniać się do trwałego 
wzrostu gospodarczego i wykazać większą 
odpowiedzialność społeczną;

Or. de



PE458.609v01-00 6/17 AM\856630PL.doc

PL

Poprawka 8
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 c. zwraca uwagę, że celem Komisji jest 
zmiana polityki płacowej instytucji 
finansowych, co ma doprowadzić do 
ograniczenia nieproporcjonalnego 
podejmowanie ryzyka.

Or. de

Poprawka 9
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. jest przekonany, że proporcjonalne 
podejście „zastosuj się lub wyjaśnij” jest 
odpowiednie w sferze ładu 
korporacyjnego, ponieważ stale się 
zmienia; okazało się, że podejście 
normatywne, zastosowane w Stanach 
Zjednoczonych w ustawie Sarbanes-Oxley 
całkowicie nieskutecznie chroniło 
amerykańskie instytucje finansowe przed 
kryzysem finansowym, a jego jedynym 
skutkiem był wzrost kosztów 
przestrzegania przepisów, w szczególności 
w przypadku MŚP, przy zmniejszaniu 
konkurencyjności i utrudnianiu 
wprowadzania nowych spółek na giełdę; 
podkreśla jednak, że podejście „zastosuj 
się lub wyjaśnij” musi uzupełniać 
odpowiedni nadzór regulacyjny, 
dokładniejsze kontrole zastosowania się 
dokonywane przez organy nadzorcze 
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(krajowe i UE) oraz pewne konkretne 
wymogi legislacyjne;

Or. en

Poprawka 10
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec zainteresowanych stron i 
udziałowców, a jego funkcjonowanie 
powinno być dla nich przejrzyste; 
potwierdza, że przy podejmowaniu decyzji 
dyrektorzy instytucji finansowych muszą 
pamiętać o długofalowych interesach 
instytucji, którą kierują;

3. podkreśla, że dobrze zarządzane
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec zainteresowanych stron i 
udziałowców, a jego funkcjonowanie 
powinno być dla nich przejrzyste; 
potwierdza, że przy podejmowaniu decyzji 
dyrektorzy instytucji finansowych muszą 
pamiętać o długofalowych interesach 
instytucji, którą kierują; można to 
uzupełnić prawnym wymogiem 
zobowiązującym każdą regulowaną 
instytucję finansową w Unii Europejskiej 
do przedstawiania w sprawozdaniu 
rocznym jej modelu biznesowego z 
uwzględnieniem gotowości do 
podejmowania ryzyka przez zarząd oraz 
zrozumienia ryzyka związanego z 
realizacją danego modelu biznesowego; 
sprawozdanie powinno ponadto 
informować o działaniach, jakie podjął 
zarząd w celu zagwarantowania, że ryzyko 
jest pod kontrolą oraz o sposobie 
dostosowania polityki wynagrodzeń do 
realizacji modelu biznesowego, jak 
również o zarządzaniu przez kadrę 
kierowniczą związanym z tym ryzykiem;

Or. en
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Poprawka 11
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec zainteresowanych stron i 
udziałowców, a jego funkcjonowanie 
powinno być dla nich przejrzyste; 
potwierdza, że przy podejmowaniu decyzji 
dyrektorzy instytucji finansowych muszą 
pamiętać o długofalowych interesach 
instytucji, którą kierują;

3. podkreśla, że dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec pracowników, udziałowców i
innych zainteresowanych stron, a jego 
funkcjonowanie powinno być dla nich 
przejrzyste; potwierdza, że przy 
podejmowaniu decyzji dyrektorzy 
instytucji finansowych muszą pamiętać o 
długofalowych interesach instytucji, którą 
kierują;

Or. en

Poprawka 12
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec zainteresowanych stron 
i udziałowców, a jego funkcjonowanie 
powinno być dla nich przejrzyste; 
potwierdza, że przy podejmowaniu decyzji 
dyrektorzy instytucji finansowych muszą 
pamiętać o długofalowych interesach 
instytucji, którą kierują;

3. podkreśla, że dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec zainteresowanych stron 
i udziałowców, a jego funkcjonowanie 
powinno być dla nich przejrzyste; 
potwierdza, że w celu ograniczenia ryzyka 
dyrektorzy instytucji finansowych przy 
podejmowaniu decyzji muszą pamiętać 
o długofalowych interesach instytucji, 
którą kierują;

Or. de
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Poprawka 13
Othmar Karas

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec zainteresowanych stron i 
udziałowców, a jego funkcjonowanie 
powinno być dla nich przejrzyste; 
potwierdza, że przy podejmowaniu decyzji 
dyrektorzy instytucji finansowych muszą 
pamiętać o długofalowych interesach 
instytucji, którą kierują;

3. podkreśla, że dobrze zarządzane 
przedsiębiorstwo powinno odpowiadać 
wobec zainteresowanych stron i 
udziałowców, a jego funkcjonowanie 
powinno być dla nich przejrzyste;
potwierdza, że przy podejmowaniu decyzji 
dyrektorzy instytucji finansowych muszą 
pamiętać o długofalowych interesach 
instytucji, którą kierują, a także o 
długofalowych interesach konsumentów i 
pracowników;

Or. en

Poprawka 14
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. domaga się, aby członkowie rad 
administracyjnych instytucji finansowych 
utrzymali docelowy parytet płci wynoszący 
40%; podkreśla ponadto, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa 
powinny respektować i promować zawarte 
w traktatach i dyrektywach europejskich 
zasady równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn;

Or. de
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Poprawka 15
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że kadra kierownicza wyższego 
szczebla oraz zarząd powinny być 
odpowiedzialne w świetle prawa za 
właściwe wdrażanie zasad ładu 
korporacyjnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 16
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że kadra kierownicza wyższego 
szczebla oraz zarząd powinny być 
odpowiedzialne w świetle prawa za 
właściwe wdrażanie zasad ładu 
korporacyjnego;

5. uważa, że kadra kierownicza wyższego 
szczebla oraz zarząd powinny być realnie 
i osobiście odpowiedzialne w świetle 
prawa za właściwe wdrażanie zasad ładu 
korporacyjnego;

Or. de

Poprawka 17
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że kadra kierownicza wyższego 
szczebla oraz zarząd powinny być 
odpowiedzialne w świetle prawa za 
właściwe wdrażanie zasad ładu 

5. oczekuje, że kadra kierownicza 
wyższego szczebla oraz zarząd będą
odpowiedzialne w świetle prawa za 
właściwe wdrażanie zasad ładu 
korporacyjnego i uważa, że również cała 
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korporacyjnego; kultura przedsiębiorstwa musi być na 
wszystkich szczeblach podporządkowana 
zasadzie ładu korporacyjnego.

Or. de

Poprawka 18
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że kadra kierownicza wyższego 
szczebla oraz zarząd powinny być 
odpowiedzialne w świetle prawa za
właściwe wdrażanie zasad ładu 
korporacyjnego;

5. uważa, że zarząd 
przedsiębiorstwa/spółki oraz jego kadra 
kierownicza i zarządzająca wyższego 
szczebla powinny być odpowiedzialne w 
świetle prawa i ponosić odpowiedzialność 
administracyjną za ustalanie i stosowanie
zasad ładu korporacyjnego;

Or. en

Poprawka 19
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. podkreśla, że ryzyko jest nieodłączną i 
niezbędną cechą w sektorze finansowym i 
odgrywa ważną rolę w zapewnianiu 
płynności, wspieraniu konkurencyjności i 
przyczynianiu się do wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 
dogłębne rozumienie i ocena ryzyka przez 
zarząd jest absolutnie konieczna, by 
unikać kryzysów finansowych w 
przyszłości;

Or. en
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Poprawka 20
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. z zadowoleniem przyjmuje zmiany 
płacowe wprowadzone już przez instytucje 
finansowe, polegające na powiązaniu 
wypłat premii z długofalowymi sukcesami 
handlowymi i ich wypłacie po upływie co 
najmniej trzech lat; pochwala ponadto 
możliwość żądania zwrotu wypłaconych 
premii w przypadku braku realizacji celów 
gospodarczych.

Or. de

Poprawka 21
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do powołania w ramach 
zarządów obowiązkowych komisji ds. 
ryzyka oraz do określenia ich składu i 
sposobu funkcjonowania;

6. wzywa Komisję do zaproponowania 
przepisów dotyczących powołania w
ramach zarządów obowiązkowych komisji 
ds. ryzyka lub innych, podobnych 
mechanizmów, oraz do określenia ich 
składu i sposobu funkcjonowania;

Or. en

Poprawka 22
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 6 



AM\856630PL.doc 13/17 PE458.609v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do powołania w ramach 
zarządów obowiązkowych komisji ds. 
ryzyka oraz do określenia ich składu i 
sposobu funkcjonowania;

6. wzywa Komisję do powołania w ramach 
zarządów obowiązkowych komisji ds. 
ryzyka oraz do określenia ich składu i 
sposobu funkcjonowania; jest zdania, że 
członkowie komisji ds. ryzyka powinni 
przeznaczać wystarczająco dużo czasu na 
pełnienie swoich obowiązków, tak aby 
rzeczywiście móc ocenić ryzyko, na które 
narażone są kompleksowe instrumenty 
finansowe;

Or. en

Poprawka 23
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. nalega, aby Komisja przedstawiła 
zmiany o wyłącznie branżowym 
charakterze do legislacji w zakresie usług 
finansowych, aby zapewnić spójność 
między instytucjami bankowymi 
i niebankowymi w polityce wynagrodzeń; 
ponadto wzywa Komisję do przedłożenia 
propozycji prawnych w dziedzinie prawa 
spółek, aby pomóc rozwiązać problemy 
związane z ładem korporacyjnym 
i zapewnić spójność polityki wynagrodzeń 
w przypadku wszystkich rodzajów 
przedsiębiorstw;

Or. de
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Poprawka 24
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca udziałowców instytucjonalnych 
do podjęcia dialogu z instytucjami 
finansowymi w sprawie poprawy ładu 
korporacyjnego oraz zarządzania 
ryzykiem, w celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania instytucji finansowej w 
dłuższej perspektywie; w tym kontekście 
zachęca inwestorów instytucjonalnych do 
stosowania międzynarodowego kodeksu 
najlepszych rozwiązań;

7. zachęca udziałowców instytucjonalnych 
do podjęcia dialogu z instytucjami 
finansowymi w sprawie poprawy ładu 
korporacyjnego oraz zarządzania 
ryzykiem, w celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania instytucji finansowej w 
dłuższej perspektywie; w tym kontekście 
zachęca inwestorów instytucjonalnych do 
stosowania międzynarodowego kodeksu 
najlepszych rozwiązań; apeluje o 
opracowanie przepisów zobowiązujących 
podmioty uprawnione do zarządzania 
inwestycjami w imieniu osób trzecich w 
UE do ujawniania informacji o tym, czy 
stosują one kodeks dobrych praktyk 
(„stewardship code”), jeżeli tak, to jaki i 
dlaczego ten, albo dlaczego kodeksu nie 
stosują; sugeruje, że odpowiednim 
wzorcem dla jednolitego unijnego 
kodeksu dla inwestorów instytucjonalnych 
jest brytyjski kodeks nadzoru 
inwestorskiego (Stewardship Code);

Or. en

Poprawka 25
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca udziałowców instytucjonalnych 
do podjęcia dialogu z instytucjami 
finansowymi w sprawie poprawy ładu 
korporacyjnego oraz zarządzania 
ryzykiem, w celu zapewnienia sprawnego 

7. zachęca udziałowców instytucjonalnych 
do podjęcia dialogu z instytucjami 
finansowymi w sprawie poprawy ładu 
korporacyjnego oraz zarządzania 
ryzykiem, w celu zapewnienia sprawnego 
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funkcjonowania instytucji finansowej w 
dłuższej perspektywie; w tym kontekście 
zachęca inwestorów instytucjonalnych do 
stosowania międzynarodowego kodeksu
najlepszych rozwiązań;

funkcjonowania instytucji finansowej w 
dłuższej perspektywie; jest przekonany, że 
podejście zgodne z zasadą „zastosuj się 
lub wyjaśnij” w postaci wytycznych nie 
sprawdziło się jako przydatny instrument 
pomagający uniknąć kryzysu finansowego 
i okazało się nieskuteczne; uważa, że 
podstawą uregulowań dotyczących ładu 
korporacyjnego powinny być wiążące 
przepisy uzupełnione miękkimi 
przepisami, takimi jak międzynarodowy 
kodeks najlepszych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 26
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7 a. oczekuje, że zgodnie z zasadą ładu 
korporacyjnego w działalności instytucji 
finansowych będą w przyszłości 
uwzględniane będą również interesy 
konsumentów.

Or. de

Poprawka 27
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie prowadzenia 
surowej polityki wynagrodzeń 
przewidzianej w dyrektywie w sprawie 
wymogów kapitałowych (RCD III); wzywa 
Komisję do opublikowania w 2014 r. 

8. podkreśla znaczenie prowadzenia 
surowej polityki wynagrodzeń 
przewidzianej w dyrektywie w sprawie 
wymogów kapitałowych (RCD III) i w 
Solvency II; wzywa Komisję do 
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sprawozdania z oceny. opublikowania w 2014 r. sprawozdania z 
oceny.

Or. en

Poprawka 28
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie prowadzenia 
surowej polityki wynagrodzeń
przewidzianej w dyrektywie w sprawie 
wymogów kapitałowych (RCD III); wzywa 
Komisję do opublikowania w 2014 r. 
sprawozdania z oceny.

8. podkreśla znaczenie prowadzenia 
surowej polityki wynagrodzeń, co 
najmniej zgodnej z polityką przewidzianą
w dyrektywie w sprawie wymogów 
kapitałowych (RCD III); podkreśla, że 
należy zwiększyć rolę udziałowców, a 
także pracowników i ich przedstawicieli, w 
ustanawianiu polityki wynagrodzeń 
dyrektorów; wzywa Komisję do 
wprowadzenia środków zawieszających 
zmienny składnik wynagrodzenia w 
instytucjach finansowych, które otrzymały 
wsparcie publiczne; wzywa Komisję do 
opublikowania w 2014 r. sprawozdania z 
oceny.

Or. en

Poprawka 29
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie prowadzenia 
surowej polityki wynagrodzeń 
przewidzianej w dyrektywie w sprawie 
wymogów kapitałowych (RCD III); wzywa 
Komisję do opublikowania w 2014 r. 

8. podkreśla znaczenie prowadzenia 
surowej polityki wynagrodzeń 
przewidzianej w dyrektywie w sprawie 
wymogów kapitałowych (RCD III) 
i oczekuje, że ten przepis prawny i inne do 
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sprawozdania z oceny. tej pory wdane przepisy będą stosowane 
niezwłocznie od stycznia 2011 r.; wzywa 
Komisję do opublikowania w 2014 r. 
sprawozdania z oceny.

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8 a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia specjalnych zachęt 
zapewniających większy udział kobiet w 
zarządach;

Or. en

Poprawka 31
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8 a. domaga się skutecznego stosowania 
przepisów dotyczących konsultacji 
i uczestnictwa pracowników wybranych 
na mocy dyrektywy 2001/86/WE[1] 
uzupełniającej statut spółki europejskiej;
[1] Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 22.

Or. de


