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Ändringsförslag 1
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att den 
interna marknadens korrekta funktion är 
beroende av det finansiella systemets 
stabilitet, och direkt kopplat till detta, på 
det förtroende som europeiska medborgare 
och konsumenter har för finansiella institut 
och transaktioner.

1. Europaparlamentet betonar att den 
interna marknadens korrekta funktion är 
beroende av det finansiella systemets 
stabilitet, och direkt kopplat till detta, på 
det förtroende som europeiska medborgare 
och konsumenter har för finansiella institut 
och transaktioner. Parlamentet konstaterar 
att de hittillsvarande ersättningssystemen 
har lett till olämpliga strukturer.

Or. de

Ändringsförslag 2
Jacek Olgierd Kurski

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att den 
interna marknadens korrekta funktion är 
beroende av det finansiella systemets 
stabilitet, och direkt kopplat till detta, på 
det förtroende som europeiska medborgare 
och konsumenter har för finansiella institut 
och transaktioner.

1. Europaparlamentet betonar att den 
interna marknadens korrekta funktion är 
beroende av det finansiella systemets 
stabilitet, och direkt kopplat till detta, på 
det förtroende som medborgare och 
konsumenter har för finansiella institut och 
transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 3
Othmar Karas

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Finanskrisen avslöjade en brist på 
effektivitet i befintliga 
bolagsstyrningsprinciper baserade på 
”följ- eller förklara”-metoden. 
Europaparlamentet anser att praktiskt 
genomförbara och rättsligt bindande 
bolagsstyrningsbestämmelser behövs.

Or. en

Ändringsförslag 4
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet är medvetet om att 
det efter finanskrisen har blivit uppenbart 
att det behövs påtagliga och betydande 
förbättringar av konsumentskyddets 
kvalitet och av garantierna på området för 
finansiella tjänster, särskilt i fråga om 
kontroll- och övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 5
Cornelis de Jong

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att många 
finansinstitut behövde stöd från sina 
nationella regeringar för att överleva, 
vilket har gjort att finansinstitutens 
stabilitet ofrånkomligen har blivit en 
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fråga som direkt berör skattebetalarna.

Or. en

Ändringsförslag 6
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Med tanke på att finanssektorn på 
grund av sin särskilda roll i ekonomin och 
sitt övergripande samhällsansvar även 
har ett särskilt ansvar för seriösa och 
hållbara företagsstrategier, anser 
Europaparlamentet att ersättningspolicyn 
måste vara utformad i enlighet med detta. 
Parlamentet betonar att bonusar bör 
uppmuntra till långsiktiga insatser och 
motverka kortsiktigt tänkande, så att 
riskfyllda affärsmetoder kan undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 7
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet anser att 
finanssektorn måste rätta sig efter 
realekonomins behov, bidra till en hållbar 
utveckling och ta ett större 
samhällsansvar.

Or. de
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Ändringsförslag 8
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet ställer sig bakom 
kommissionens målsättning att ändra 
finansinstitutens ersättningspolicy, för att 
hejda oproportionerligt risktagande.

Or. de

Ändringsförslag 9
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att den 
proportionerliga ”följ eller 
förklara”-metoden är lämplig inom 
bolagsstyrning eftersom området ständigt 
förändras. Ett normgivande 
tillvägagångssätt såsom det som 
tillämpades i USA genom 
Sarbanes-Oxley-akten, visade sig vara 
fullständigt verkningslöst när det gällde 
att skydda amerikanska institut under 
finanskrisen och ledde i stället till ökade 
kostnader för att uppfylla regler, i 
synnerhet för små- och medelstora 
företag, vilket gjorde att 
konkurrenskraften blev lidande och att 
färre nya företag börsnoterades. 
Parlamentet understryker emellertid att 
”följ eller förklara”-metoden måste 
kompletteras med en lämplig tillsyn, mer 
ingående kontroller av regelefterlevnad 
från de nationella tillsynsmyndigheternas 
och EU-tillsynsmyndigheternas sida och 
vissa specifika lagstiftningskrav.
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Or. en

Ändringsförslag 10
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 
transparent gentemot sina aktieägare och 
intressenter. Parlamentet betonar återigen 
att ledande personer i finansinstitut måste 
beakta institutets långsiktiga intressen när 
de fattar sina beslut.

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 
transparent gentemot sina aktieägare och 
intressenter. Parlamentet betonar återigen 
att ledande personer i finansinstitut måste 
beakta institutets långsiktiga intressen när 
de fattar sina beslut. Detta kan uppnås 
genom ett lagstiftningkrav där varje 
reglerat finansinstitut i Europeiska 
unionen åläggs att i sin årsredovisning 
beskriva sin affärsmodell tillsammans 
med en förklaring av styrelsens 
riskbenägenhet och insikt om de risker 
som är ofrånkomliga vid genomförandet 
av affärsmodellen. Rapporten bör 
dessutom innehålla en beskrivning av de 
åtgärder som styrelsen vidtagit för att 
tillse att dessa risker övervakas och 
hanteras, och av hur ersättningspolicyn 
är anpassad till affärsmodellens resultat 
och direktörernas hantering av de risker 
som tagits.

Or. en

Ändringsförslag 11
Cornelis de Jong

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 
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transparent gentemot sina aktieägare och 
intressenter. Parlamentet betonar återigen 
att ledande personer i finansinstitut måste 
beakta institutets långsiktiga intressen när 
de fattar sina beslut.

transparent gentemot sina anställda, sina 
aktieägare och övriga intressenter. 
Parlamentet betonar återigen att ledande 
personer i finansinstitut måste beakta 
institutets långsiktiga intressen när de fattar 
sina beslut.

Or. en

Ändringsförslag 12
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 
transparent gentemot sina aktieägare och 
intressenter. Parlamentet betonar återigen 
att ledande personer i finansinstitut måste 
beakta institutets långsiktiga intressen när 
de fattar sina beslut.

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 
transparent gentemot sina aktieägare och 
intressenter. Parlamentet betonar återigen 
att ledande personer i finansinstitut måste 
beakta institutets långsiktiga intressen när 
de fattar sina beslut för att minimera 
riskerna.

Or. de

Ändringsförslag 13
Othmar Karas

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 
transparent gentemot sina aktieägare och 
intressenter. Parlamentet betonar återigen 
att ledande personer i finansinstitut måste 
beakta institutets långsiktiga intressen när 
de fattar sina beslut.

3. Europaparlamentet betonar att ett 
välstyrt företag bör vara ansvarigt och 
transparent gentemot sina aktieägare och 
intressenter. Parlamentet betonar återigen 
att ledande personer i finansinstitut måste 
beakta institutets liksom konsumenternas 
och de anställdas långsiktiga intressen när 
de fattar sina beslut.
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Or. en

Ändringsförslag 14
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet kräver att 
finansinstitutens styrelser ska behålla 
målet om en könskvot på 40 procent. 
Parlamentet understryker med kraft att 
man i bolagsstyrningen och 
ersättningspolitiken måste respektera och 
främja de principer om lika lön och lika 
behandling av män och kvinnor som 
fastställts i EU:s fördrag och direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 15
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
företagsledning och styrelse bör hållas 
rättsligt ansvariga för att 
bolagsstyrningsprinciperna genomförs 
korrekt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 16
Hans-Peter Mayer

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
företagsledning och styrelse bör hållas 
rättsligt ansvariga för att 
bolagsstyrningsprinciperna genomförs 
korrekt.

5. Europaparlamentet anser att 
företagsledning och styrelse bör hållas 
rättsligt, faktiskt och personligen, 
ansvariga för att 
bolagsstyrningsprinciperna genomförs 
korrekt.

Or. de

Ändringsförslag 17
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
företagsledning och styrelse bör hållas 
rättsligt ansvariga för att 
bolagsstyrningsprinciperna genomförs 
korrekt.

5. Europaparlamentet förväntar sig att 
företagsledning och styrelse bör hållas 
rättsligt ansvariga för att 
bolagsstyrningsprinciperna genomförs 
korrekt och anser att 
bolagsstyrningsprinciperna måste bli en 
del av företagskulturen på alla nivåer.

Or. de

Ändringsförslag 18
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
företagsledning och styrelse bör hållas 
rättsligt ansvariga för att 
bolagsstyrningsprinciperna genomförs 
korrekt.

5. Europaparlamentet anser att styrelsen 
tillsammans med höga tjänstemän och
företags- eller bolagsledningen bör ha det 
administrativa ansvaret och hållas rättsligt 
ansvariga för att införa och tillämpa 
bolagsstyrningsprinciperna.
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Or. en

Ändringsförslag 19
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att risk är 
något helt ofrånkomligt och nödvändigt i 
finanssektorn för att tillhandahålla 
likviditet, främja konkurrenskraft, och 
bidra till att skapa ekonomisk tillväxt och 
arbetstillfällen. Styrelsen måste ha 
fullkomlig insikt i och kännedom om 
risker så att en framtida finanskris kan 
undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 20
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet välkomnar de 
ändringar av ersättningspolicyn som 
redan påbörjats, där bonusar kopplas till 
långsiktiga affärsresultat och utbetalas 
tidigast efter tre år. Parlamentet 
välkomnar vidare att bonusar ska kunna 
återbetalas om de ekonomiska målen inte 
har uppnåtts.

Or. de
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Ändringsförslag 21
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå åtgärder om 
obligatoriska riskkommittéer i styrelserna 
och regler för deras sammansättning och 
funktion.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lagstiftning om 
obligatoriska riskkommittéer i styrelserna 
och regler eller liknande arrangemang för 
deras sammansättning och funktion.

Or. en

Ändringsförslag 22
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå åtgärder om 
obligatoriska riskkommittéer i styrelserna 
och regler för deras sammansättning och 
funktion.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå åtgärder om 
obligatoriska riskkommittéer i styrelserna 
och regler för deras sammansättning och 
funktion. Medlemmar av 
riskkommittéerna bör ägna tillräckligt 
med tid åt sin uppgift för att verkligen 
kunna bedöma riskerna med komplexa 
finansinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 23
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommission att föreslå 
sektorsspecifika ändringar av 
lagstiftningen om finansiella tjänster för 
att se till det finns en konsekvens mellan 
bankinstitut och andra institut när det 
gäller ersättningspolicy. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen att 
lägga fram lagstiftningsförslag på 
området bolagsrätt för att bidra till 
lösning av frågor som rör bolagsstyrning 
och säkerställa en konsekvent 
ersättningspolicy för alla typer av företag.

Or. de

Ändringsförslag 24
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
institutionella aktieägare att inleda en 
dialog med finansinstitut om hur 
bolagsstyrning och riskhantering ska 
förbättras för att säkra finansinstitutets 
långsiktiga bärkraft. Institutionella 
investerare uppmanas att följa en 
internationell kod för bästa praxis.

7. Europaparlamentet uppmanar 
institutionella aktieägare att inleda en 
dialog med finansinstitut om hur 
bolagsstyrning och riskhantering ska 
förbättras för att säkra finansinstitutets 
långsiktiga bärkraft. Institutionella 
investerare uppmanas att följa en 
internationell kod för bästa praxis. 
Parlamentet efterfrågar lagstiftning som 
kräver att de som har tillstånd att sköta 
investeringar för tredje parts räkning i 
EU offentligt uppger om de tillämpar och 
offentliggör enligt en kod för god praxis 
(förvaltningskod) och, om så är fallet, 
vilken kod och varför, samt, om så inte är 
fallet, varför inte. Den brittiska 
”Stewardship Code” skulle kunna 
fungera som förebild för en enhetlig 
EU-kod för institutionella investerare.
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Or. en

Ändringsförslag 25
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
institutionella aktieägare att inleda en 
dialog med finansinstitut om hur 
bolagsstyrning och riskhantering ska 
förbättras för att säkra finansinstitutets 
långsiktiga bärkraft. Institutionella 
investerare uppmanas att följa en 
internationell kod för bästa praxis.

7. Europaparlamentet uppmanar 
institutionella aktieägare att inleda en 
dialog med finansinstitut om hur 
bolagsstyrning och riskhantering ska 
förbättras för att säkra finansinstitutets 
långsiktiga bärkraft. Parlamentet anser att
”följ eller förklara”-metoder i form av 
riktlinjer inte haft avsedd verkan som 
instrument för att undvika finanskrisen 
utan visat sig vara verkningslösa, och att 
bindande regler måste vara grunden för 
regleringen av bolagsstyrningen men att 
dessa sedan ska kompletteras med en 
mjukare reglering, exempelvis en 
internationell kod för bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 26
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet förväntar sig att 
finansinstituten i framtiden även ska ta 
hänsyn till konsumenternas intressen i sin 
verksamhet, i enlighet med 
bolagsstyrningsprinciperna.

Or. de



AM\856630SV.doc 15/17 PE458.609v01-00

SV

Ändringsförslag 27
Emma McClarkin

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten av en 
strikt ersättningspolicy enligt vad som 
föreskrivs i kapitalkravsdirektivet 
(CRD III)*. Kommissionen uppmanas att 
offentliggöra en utvärderingsrapport 2014.

8. Europaparlamentet betonar vikten av en 
strikt ersättningspolicy enligt vad som 
föreskrivs i kapitalkravsdirektivet 
(CRD III)1 och Solvens II. Kommissionen 
uppmanas att offentliggöra en 
utvärderingsrapport 2014.

Or. en

Ändringsförslag 28
Cornelis de Jong

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten av en 
strikt ersättningspolicy enligt vad som 
föreskrivs i kapitalkravsdirektivet 
(CRD III)*. Kommissionen uppmanas att 
offentliggöra en utvärderingsrapport 2014.

8. Europaparlamentet betonar vikten av en 
strikt ersättningspolicy, åtminstone enligt 
vad som föreskrivs i kapitalkravsdirektivet 
(CRD III)2. Parlamentet framhåller att 
aktieägarna, liksom de anställda och 
deras företrädare, bör ges ett större 
inflytande över fastställandet av 
ersättningspolicyn för styrelseledamöter.
Parlamentet uppmanar kommissionen att
införa åtgärder för att stoppa den rörliga 
delen av ersättningen inom finansinstitut 
som har tagit emot offentligt stöd. 
Kommissionen uppmanas att offentliggöra 
en utvärderingsrapport 2014.

Or. en

                                               
1 Direktiv 2010/76/EU (EUT L 329, 14.12.2010, s. 3).
2 Direktiv 2010/76/EU (EUT L 329, 14.12.2010, s. 3).
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Ändringsförslag 29
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar vikten av en 
strikt ersättningspolicy enligt vad som 
föreskrivs i kapitalkravsdirektivet 
(CRD III)*. Kommissionen uppmanas att 
offentliggöra en utvärderingsrapport 2014.

8. Europaparlamentet betonar vikten av en 
strikt ersättningspolicy enligt vad som 
föreskrivs i kapitalkravsdirektivet 
(CRD III)1 och förväntar sig att denna 
liksom andra lagstiftningsåtgärder som 
redan vidtagits snabbt ska genomföras 
från och med januari 2011. 
Kommissionen uppmanas att offentliggöra 
en utvärderingsrapport 2014.

Or. de

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

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa särskilda 
initiativ för att säkerställa en bättre 
representation av kvinnor i 
bolagsstyrelserna.

Or. en

Ändringsförslag 31
Barbara Weiler

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)
                                               
1 Direktiv 2010/76/EU (EUT L 329, 14.12.2010, s. 3).
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet kräver att de 
regler om samråd och medverkan för 
arbetstagarna som valts inom ramen för 
direktiv 2001/86/EG1 om komplettering av 
stadgan för europabolag ska genomföras 
effektivt.

Or. de

                                               
1 EGT L 294, 10.11.2001, s. 22.


