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Amendamentul 1
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că funcționarea corectă 
a pieței interne depinde de stabilitatea 
sistemului financiar și, în acest sens, de 
încrederea pe care cetățenii și consumatorii 
europeni o acordă instituțiilor și 
tranzacțiilor financiare;

1. subliniază faptul că funcționarea corectă 
a pieței interne depinde de stabilitatea 
sistemului financiar și, în acest sens, de 
încrederea pe care cetățenii și consumatorii 
europeni o acordă instituțiilor și 
tranzacțiilor financiare; constată faptul că 
sistemele de remunerare de până acum au 
generat structuri necorespunzătoare;

Or. de

Amendamentul 2
Jacek Olgierd Kurski

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că funcționarea corectă 
a pieței interne depinde de stabilitatea 
sistemului financiar și, în acest sens, de 
încrederea pe care cetățenii și consumatorii 
europeni o acordă instituțiilor și 
tranzacțiilor financiare;

1. subliniază faptul că funcționarea corectă 
a pieței interne depinde de stabilitatea 
sistemului financiar și, în acest sens, de 
încrederea pe care cetățenii și consumatorii 
o acordă instituțiilor și tranzacțiilor 
financiare;

Or. en

Amendamentul 3
Othmar Karas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că actuala criză financiară 
a scos la iveală lipsa de eficiență a 
principiilor guvernanței corporative care 
au la bază o abordare de tipul 
„conformare sau furnizare de explicații”; 
consideră că sunt necesare dispoziții 
practice, cu forță juridică obligatorie 
privind guvernanța corporativă;

Or. en

Amendamentul 4
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este conștient de faptul că, în urma 
crizei financiare, a devenit evidentă 
necesitatea de a ameliora în mod 
semnificativ și tangibil calitatea protecției 
consumatorilor și a garanțiilor în sectorul 
serviciilor financiare, în special în ceea ce 
privește aspectele legate de monitorizare și 
supraveghere;

Or. en

Amendamentul 5
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, din cauza crizei 
financiare, multe instituții financiare au 
avut nevoie de sprijin din partea 
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guvernelor lor naționale pentru a putea 
supraviețui și, din acest motiv, 
contribuabilii au devenit părți interesate 
în stabilitatea instituțiilor financiare; 

Or. en

Amendamentul 6
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ținând seama de faptul că, datorită 
funcției economice speciale și 
responsabilității sale sociale, sectorului 
financiar îi revine și o responsabilitate 
deosebită privind strategiile durabile și 
serioase ale companiilor și, din acest 
motiv, și remunerarea trebuie să fie 
corespunzătoare; subliniază faptul că 
bonusurile ar trebui să stimuleze 
performanța pe termen lung și să 
descurajeze viziunea pe termen scurt 
pentru a evita comportamentul riscant în 
afaceri;

Or. de

Amendamentul 7
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că sectorul financiar trebuie 
să satisfacă necesitățile economiei reale, 
să contribuie la o creștere durabilă și să 
dea dovadă de o mai mare 
responsabilitate socială;
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Or. de

Amendamentul 8
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. sprijină obiectivul Comisiei de a 
modifica politicile de remunerare ale 
instituțiilor financiare pentru a înfrâna 
asumarea de riscuri excesive;

Or. de

Amendamentul 9
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că o abordare de tipul 
„conformare sau furnizare de explicații” 
proporțională este potrivită pentru 
domeniul guvernanței corporative datorită 
caracterului dinamic permanent al 
acesteia; abordarea prescriptivă, cum ar fi 
cea implementată în SUA în baza legii 
Sarbanes-Oxley, s-a dovedit a fi total 
ineficientă în protejarea instituțiilor 
financiare americane și, în schimb, a 
generat o creștere a costurilor aferente, în 
special pentru IMM-uri, slăbind astfel 
competitivitatea și împiedicând listarea de 
noi companii; subliniază totuși că o 
abordare de tipul „conformare sau 
furnizare de explicații” trebuie însoțită de 
o supraveghere reglementară adecvată, de 
efectuarea de către inspectorii UE și 
naționali a unor verificări mai 
amănunțite în ceea ce privește 
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conformitatea și de anumite cerințe 
legislative specifice; 

Or. en

Amendamentul 10
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de 
părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să 
țină seama de interesele pe termen lung ale 
instituției pe care o conduc atunci când iau 
decizii;

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de 
părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să 
țină seama de interesele pe termen lung ale 
instituției pe care o conduc atunci când iau 
decizii; acest lucru poate fi realizat prin 
intermediul unei cerințe legislative pentru 
fiecare instituție financiară reglementată 
din Uniunea Europeană de a prezenta 
modelul său economic în raportul anual, 
împreună cu justificarea apetitului pentru 
risc al consiliului de administrație și a 
viziunii sale asupra riscurilor presupuse 
de implementarea modelului de afaceri; 
raportul ar trebui să conțină de asemenea 
o descriere a măsurilor aplicate de 
consiliul de administrație pentru a se 
asigura că aceste riscuri sunt 
supravegheate și gestionate, precum și a 
modului în care politica de remunerare 
este armonizată cu implementarea 
modelului economic și gestionarea de 
către organele executive a riscurilor 
implicate;

Or. en
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Amendamentul 11
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de 
părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să 
țină seama de interesele pe termen lung ale 
instituției pe care o conduc atunci când iau 
decizii;

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de angajații și acționarii 
săi și față de alte părți interesate; reafirmă 
faptul că directorii de instituții financiare 
trebuie să țină seama de interesele pe 
termen lung ale instituției pe care o conduc 
atunci când iau decizii;

Or. en

Amendamentul 12
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de 
părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să 
țină seama de interesele pe termen lung ale
instituției pe care o conduc atunci când iau 
decizii;

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de 
părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să 
țină seama de interesele pe termen lung ale 
instituției pe care o conduc atunci când iau 
decizii, pentru a minimiza riscurile;

Or. de

Amendamentul 13
Othmar Karas

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de 
părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să 
țină seama de interesele pe termen lung ale 
instituției pe care o conduc atunci când iau 
decizii;

3. subliniază faptul că o întreprindere bine 
condusă ar trebui să fie responsabilă și 
transparentă față de acționarii săi și față de 
părțile interesate; reafirmă faptul că 
directorii de instituții financiare trebuie să 
țină seama de interesele pe termen lung ale 
instituției pe care o conduc, precum și de 
cele ale consumatorilor și angajaților,
atunci când iau decizii;

Or. en

Amendamentul 14
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită consiliilor de administrație ale 
instituțiilor financiare să mențină nivelul 
preconizat de reprezentare a ambelor 
genuri de 40 %; atrage, în continuare, 
atenția asupra faptului că, în cazul 
guvernanței corporative și al politicii de 
remunerare, principiile, consacrate în 
tratatele și directivele europene, 
referitoare la remunerarea și tratamentul 
egal al bărbaților și al femeilor trebuie 
respectate și sprijinite;

Or. de

Amendamentul 15
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de opinie că responsabilitatea 
juridică pentru corecta implementare a 
principiilor guvernanței corporative ar 
trebui să aparțină conducerii superioare 
și consiliului de administrație;

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de opinie că responsabilitatea 
juridică pentru corecta implementare a 
principiilor guvernanței corporative ar 
trebui să aparțină conducerii superioare și 
consiliului de administrație;

5. este de opinie că responsabilitatea și 
răspunderea juridică, de facto și personală
pentru corecta implementare a principiilor 
guvernanței corporative ar trebui să 
aparțină conducerii superioare și 
consiliului de administrație;

Or. de

Amendamentul 17
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de opinie că responsabilitatea 
juridică pentru corecta implementare a 
principiilor guvernanței corporative ar 
trebui să aparțină conducerii superioare și 
consiliului de administrație;

5. se așteaptă ca responsabilitatea juridică 
pentru corecta implementare a principiilor 
guvernanței corporative să aparțină 
conducerii superioare și consiliului de 
administrație și consideră că și cultura 
antreprenorială în ansamblu trebuie să 
servească principiului guvernanței 
corporative la toate nivelurile;
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Or. de

Amendamentul 18
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de opinie că responsabilitatea 
juridică pentru corecta implementare a 
principiilor guvernanței corporative ar
trebui să aparțină conducerii superioare și 
consiliului de administrație;

5. este de opinie că responsabilitatea 
juridică și administrativă pentru 
elaborarea și aplicarea principiilor 
guvernanței corporative ar trebui să 
aparțină reprezentanților și conducerii 
superioare a companiei/corporației și 
consiliului de administrație;

Or. en

Amendamentul 19
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că riscul este 
intrinsec și necesar în sectorul financiar 
pentru a asigura lichiditate, pentru a 
stimula competitivitatea și a sprijini 
creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă; înțelegerea temeinică și 
capacitatea de evaluare a comitetului de 
risc sunt absolut vitale pentru a evita o 
viitoare criză financiară;

Or. en
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Amendamentul 20
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută modificările sistemului de 
remunerare adoptate de instituțiile 
financiare, conform cărora bonusurile 
sunt corelate cu succesul economic pe 
termen lung și ar trebui plătite cel mai 
devreme după trei ani; salută, în plus, 
posibilitatea recuperării retroactive a 
bonusurilor în cazul ratării țintelor 
economice;

Or. de

Amendamentul 21
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să propună măsuri
privind comitetele de risc obligatorii din 
cadrul consiliilor de administrație și 
privind componența și funcția acestora;

6. solicită Comisiei să propună o legislație
sau dispoziții similare privind comitetele 
de risc obligatorii din cadrul consiliilor de 
administrație și norme privind componența 
și funcția acestora;

Or. en

Amendamentul 22
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să propună măsuri 6. solicită Comisiei să propună măsuri 
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privind comitetele de risc obligatorii din 
cadrul consiliilor de administrație și 
privind componența și funcția acestora;

privind comitetele de risc obligatorii din 
cadrul consiliilor de administrație și 
privind componența și funcția acestora; 
consideră că membrii comitetelor de risc 
ar trebui să dedice suficient timp 
propriilor îndatoriri pentru a putea evalua 
cu adevărat riscurile instrumentelor 
financiare complexe;

Or. en

Amendamentul 23
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită de urgență Comisiei să 
prezinte propuneri de modificare – în 
funcție de sector – a legislației privind 
serviciile financiare pentru a asigura 
coerență în rândul instituțiilor bancare și 
nebancare în ceea ce privește politica de 
remunerare; solicită, în plus, Comisiei să 
prezinte propuneri legislative în domeniul 
dreptului comercial și să contribuie astfel 
la identificarea problemelor guvernanței 
corporative, precum și să asigure o 
politică de remunerare coerentă pentru 
toate tipurile de întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 24
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează acționarii de nivel 7. încurajează acționarii de nivel 
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instituțional să se angajeze într-un dialog 
cu instituțiile financiare privind 
îmbunătățirea guvernanței corporative și 
gestionarea riscului, în vederea asigurării 
viabilității pe termen lung a instituțiilor 
financiare; în această privință, încurajează 
investitorii de nivel instituțional să adere la 
un cod internațional de bune practici;

instituțional să se angajeze într-un dialog 
cu instituțiile financiare privind 
îmbunătățirea guvernanței corporative și 
gestionarea riscului, în vederea asigurării 
viabilității pe termen lung a instituțiilor 
financiare; în această privință, încurajează 
investitorii de nivel instituțional să adere la 
un cod internațional de bune practici;
solicită o legislație care să impună tuturor 
celor împuterniciți să gestioneze 
investițiile făcute în numele unor terți din 
UE să declare public dacă aplică sau nu 
un cod de bune practici în materie de 
împuterniciri și dacă dezvăluie informații 
în temeiul codului respectiv, și în caz 
afirmativ, care este acesta și de ce, iar în 
caz negativ, motivul pentru aceasta; 
sugerează că UK Stewardship Code poate 
fi considerat un model adecvat pentru un 
codex UE unitar pentru investitorii 
instituționali;

Or. en

Amendamentul 25
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează acționarii de nivel 
instituțional să se angajeze într-un dialog 
cu instituțiile financiare privind 
îmbunătățirea guvernanței corporative și 
gestionarea riscului, în vederea asigurării 
viabilității pe termen lung a instituțiilor 
financiare; în această privință, încurajează 
investitorii de nivel instituțional să adere
la un cod internațional de bune practici;

7. încurajează acționarii de nivel 
instituțional să se angajeze într-un dialog 
cu instituțiile financiare privind 
îmbunătățirea guvernanței corporative și 
gestionarea riscului, în vederea asigurării 
viabilității pe termen lung a instituțiilor 
financiare; consideră că abordările de 
tipul „conformare sau furnizare de 
explicații” sub forma unor orientări s-au
dovedit a fi inutile în evitarea crizei 
financiare și ineficiente și că 
reglementarea guvernanței corporative 
trebuie să se bazeze pe dispoziții 
obligatorii, care să fie completate de 
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dispoziții neobligatorii, cum ar fi un cod 
internațional de bune practici;

Or. en

Amendamentul 26
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. se așteaptă ca, potrivit principiului 
guvernanței corporative, să se țină seama 
în viitor și de interesele consumatorilor în 
cadrul activităților instituțiilor financiare; 

Or. de

Amendamentul 27
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța unei politici stricte 
de remunerare conform dispozițiilor din 
Directiva privind cerințele de capital (DCC 
III); solicită Comisiei să publice un raport 
de evaluare în 2014;

8. subliniază importanța unei politici stricte 
de remunerare conform dispozițiilor din 
Directiva privind cerințele de capital (DCC 
III) și Directiva Solvabilitate II; solicită 
Comisiei să publice un raport de evaluare 
în 2014;

Or. en

Amendamentul 28
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 8 
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța unei politici stricte 
de remunerare conform dispozițiilor din 
Directiva privind cerințele de capital (DCC 
III); solicită Comisiei să publice un raport 
de evaluare în 2014;

8. subliniază importanța unei politici stricte 
de remunerare, cel puțin conform 
dispozițiilor din Directiva privind cerințele 
de capital (DCC III); subliniază faptul că 
ar trebui consolidat rolul acționarilor și, 
de asemenea, cel al angajaților și al 
reprezentanților acestora cu privire la 
stabilirea politicii de remunerare a 
directorilor; solicită Comisiei să introducă 
măsuri de suspendare a componentei 
variabile a remunerării din instituțiile 
financiare care au primit fonduri publice;
solicită Comisiei să publice un raport de 
evaluare în 2014;

Or. en

Amendamentul 29
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța unei politici stricte 
de remunerare conform dispozițiilor din 
Directiva privind cerințele de capital (DCC 
III), solicită Comisiei să publice un raport 
de evaluare în 2014;

8. subliniază importanța unei politici stricte 
de remunerare conform dispozițiilor din 
Directiva privind cerințele de capital (DCC 
III) și se așteaptă ca rezultatele acestei 
activități, dar și cele ale altor activități 
legislative derulate cu succes să fie puse 
în aplicare imediat, începând cu ianuarie 
2011; solicită Comisiei să publice un raport 
de evaluare în 2014;

Or. de
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Amendamentul 30
Constance Le Grip, Małgorzata Handzlik, Eija-Riitta Korhola, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită statelor membre să adopte 
inițiative specifice pentru a asigura o mai 
bună reprezentare a femeilor în consiliile 
de administrație;

Or. en

Amendamentul 31
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită punerea în aplicare eficientă a 
prevederilor privind consultarea și 
participarea angajaților aleși în cadrul 
Directivei 2001/86/CE [1] de completare a 
statutului societății europene;
[1] JO L 294, 10.11.2001, p. 22.

Or. de


