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[Grupės patronuojančiosios įmonės] kintamosios atlyginimo dalies politika 

 

Gerb. ponia ar pone, 

ECB skiria daug dėmesio savo prižiūrimų įstaigų dividendų ir atlyginimo politikai, ypač bet kokiam 

poveikiui, kurį tokia politika gali turėti įstaigos gebėjimui išlaikyti patikimą kapitalo bazę. Kaip ir dividendų 

paskirstymo politika (žr. Rekomendaciją ECB/2017/44
1
), įstaigos kintamosios atlyginimo dalies politika 

gali turėti reikšmingą poveikį jos kapitalo bazei. 

Pabrėžiame, kad sprendžiant dėl Jūsų įstaigos atlyginimo politikos, būtina laikytis riziką ribojančios, į ateitį 

atsižvelgiančios pozicijos. Skatiname tinkamai apsvarstyti galimai žalingą Jūsų įstaigos atlyginimo 

politikos poveikį patikimos kapitalo bazės palaikymui, ypač atsižvelgiant į Direktyvoje 2013/36/ES
2
 

(KRD IV) nustatytus pereinamojo laikotarpio reikalavimus. Todėl pagal Jūsų atlyginimo politiką suteikiant 

kintamąją atlyginimo dalį, taip pat naudojant išmokų sumažinimo ir susigrąžinimo sistemas, 

rekomenduojame, kad taikytumėte požiūrį, kuris dera su konservatyviu arba bent jau su tiesiniu požiūriu į 

Jūsų visapusiškai įgyvendintinus kapitalo reikalavimus (įskaitant jungtinio rezervo reikalavimus) ir SREP 

išvadas. Visoms kitoms sąlygoms esant tokioms pačioms, tikėtina, kad kapitalo poreikis
3
, atsiradęs dėl 

2017 m. SREP, didžiąja dalimi išliks stabilus laipsniško įgyvendinimo metu.  

Prašome reguliariai informuoti savo jungtinę priežiūros grupę apie visus su Jūsų atlyginimo politika 

susijusius sprendimus. 

Pagarbiai, 

[parašas] 
 
Danièle Nouy 

                                                           
1  2017 m. gruodžio 28 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija ECB/2017/44 dėl dividendų paskirstymo politikos 

(Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbta). 
2  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų 

veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338). 

3  Kapitalo poreikis yra sudarytas iš 1 ramsčio reikalavimų, 2 ramsčio reikalavimų, kapitalo apsaugos rezervo ir 2 
ramsčio gairių. Nepaisant laipsniško pereinamojo laikotarpio  dėl kapitalo apsaugos rezervo, kredito įstaigos taip pat 
turėtų tikėtis ateityje gauti teigiamas 2 ramsčio rekomendacijas. 


