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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ  

που συνοδεύει τη  
Σύσταση της Επιτροπής που συµπληρώνει τις συστάσεις 2004/913/EK και 2005/162/EK 

όσον αφορά το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγµένων 
εταιρειών και τη Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών στον τοµέα 

των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

I. Εισαγωγή  

Η χρηµατοπιστωτική κρίση αποκάλυψε σοβαρές αδυναµίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο ρυθµίζονται και εποπτεύονται οι χρηµαταγορές. Η Επιτροπή ηγείται της εκτεταµένης 
µεταρρύθµισης για να εφαρµοστούν τα διδάγµατα από την κρίση και να εξασφαλιστεί ότι οι 
χρηµαταγορές θα είναι υπεύθυνες και αξιόπιστες στο µέλλον. Στο παρόν πλαίσιο, οι πολιτικές 
αποδοχών είναι ένα ζήτηµα που προσελκύει την προσοχή του κοινού, των µέσων µαζικής 
επικοινωνίας, των πανεπιστηµιακών και των φορέων χάραξης πολιτικής. 

Υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς το ότι τα καθεστώτα αµοιβών που βασίζονται στις 
βραχυπρόθεσµες αποδόσεις, χωρίς να λαµβάνονται επαρκώς υπόψη οι αντίστοιχοι κίνδυνοι, 
συνέβαλαν στην εµφάνιση των κινήτρων που οδήγησαν στην εµπλοκή των 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών σε υπερβολικά επικίνδυνες επιχειρηµατικές πρακτικές. 
Έχουν εκφραστεί επίσης ευρύτερες ανησυχίες για τις πρόσφατες σηµαντικές αυξήσεις των 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών και τη συνεχώς αυξανόµενη σηµασία των µεταβλητών 
συνιστωσών της αµοιβής στη σύνθεση των αποδοχών των διοικητικών στελεχών σε όλους 
τους τοµείς της οικονοµίας. 

Οι δύο συστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση είναι το πρώτο στάδιο στη 
στρατηγική της Επιτροπής για την αντιµετώπιση αυτού του σηµαντικού ζητήµατος. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωσή µε τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαµψης»1, ο 
στόχος είναι να βελτιωθεί η διαχείριση των κινδύνων στις χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 
και να ευθυγραµµιστούν τα κίνητρα βάσει της αµοιβής µε τη βιώσιµη απόδοση των 
επιχειρήσεων γενικά.  

Στο παρόν πρώτο στάδιο η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για µια σειρά αρχών και 
βέλτιστων πρακτικών τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εφαρµόζουν οι 
επιχειρήσεις κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών για τις αποδοχές οι οποίες 
ανταµείβουν τη µακροπρόθεσµη βιώσιµη απόδοση. Η επιτυχία της µεταρρύθµισης στον 
τοµέα αυτόν εξαρτάται από την πραγµατική αλλαγή νοοτροπίαας στις σχετικές επιχειρήσεις. 
∆ιατυπώνοντας σήµερα αυτές τις συστάσεις της, η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις να εφαρµόσουν τις αρχές της βιώσιµης πολιτικής αποδοχών κατά την 
επανεξέταση των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού τους για το έτος 2010. 

Στη συνέχεια των συστάσεων αυτών, η Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις σκοπός 
των οποίων είναι να υπαχθούν τα καθεστώτα αµοιβών στο πεδίο του εποπτικού ελέγχου. Τον 
Ιούνιο η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για αναθεώρηση της οδηγίας για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το υποχρεωτικό κεφάλαιο καλύπτει 

                                                 
1 COM(2009)114 τελικό της 4ης Μαρτίου 2009. 
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επαρκώς τους κινδύνους που είναι εγγενείς στα χαρτοφυλάκια συναλλαγών, τις θέσεις 
τιτλοποίησης και τα καθεστώτα αµοιβών των τραπεζών. Η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στα 
νοµοθετικά µέτρα στον τραπεζικό τοµέα και τον τοµέα των επενδυτικών τραπεζικών 
δραστηριοτήτων, δεδοµένου ότι εκεί εµφανίζονται οι ισχυρότερες ενδείξεις για τον αρνητικό 
αντίκτυπο των εσφαλµένων κινήτρων. Σε µεταγενέστερο στάδιο, η Επιτροπή θα εξετάσει 
πρόσθετα µέτρα σε σχέση µε τις µη τραπεζικές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.  

II. Η Σύσταση της Επιτροπής που συµπληρώνει τις συστάσεις 2004/913/EK και 
2005/162/EK όσον αφορά το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των 
εισηγµένων εταιρειών 

Οι υπάρχουσες συστάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών 
των εισηγµένων εταιρειών (2004/913/EK) και σχετικά µε το ρόλο των µη εκτελεστικών και 
των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγµένων εταιρειών, καθώς και µε τις επιτροπές 
του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου (2005/162/EK) δεν καλύπτουν όλα τα σχετικά 
ζητήµατα που ανέκυψαν κατά τους τελευταίους µήνες. Οι συστάσεις δεν αξιώνουν ειδικότερα 
την ευθυγράµµιση των αποδοχών των διοικητικών στελεχών µε το µακροπρόθεσµο συµφέρον 
των επιχειρήσεων.  

Μετά από ορισµένες πρόσφατες πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις και τις αυξανόµενες 
αποδείξεις ότι πρέπει να βελτιωθούν οι δοµές των αµοιβών των διοικητικών στελεχών, η νέα 
σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τη δοµή των αποδοχών των διοικητικών στελεχών και 
σχετικά µε τη διαδικασία σχεδιασµού και τη λειτουργία της πολιτικής αποδοχών των 
διοικητικών στελεχών των εισηγµένων εταιρειών ορίζει µια σειρά νέων αρχών που 
συµπληρώνουν τις υφιστάµενες συστάσεις. Αυτό συµβαδίζει µε τα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου ECOFIN της 2ας ∆εκεµβρίου 2008, που καλούν την Επιτροπή «να 
επικαιροποιήσει την σύστασή της ώστε να προωθηθεί ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος από τους 
µετόχους και να ενθαρρυνθεί η στενότερη σχέση µεταξύ αµοιβής και απόδοσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης λόγω αποχώρησης («χρυσά αλεξίπτωτα»)». 

Το πεδίο εφαρµογής της νέας σύστασης είναι το ίδιο µε τις υφιστάµενες συστάσεις, δηλαδή 
εφαρµόζεται στα διοικητικά στελέχη όλων των εισηγµένων εταιρειών.  

Μια κατάλληλη πολιτική αποδοχών εξασφαλίζει την αµοιβή µε βάση την απόδοση και 
παροτρύνει τα διοικητικά στελέχη να εξασφαλίσουν τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα της επιχείρησης. Ενώ η υπάρχουσα σύσταση του 2004 βασίζεται στην ιδέα της 
αµοιβής µε βάση την απόδοση µέσω της κοινοποίησης της πολιτικής αποδοχών, η νέα 
σύσταση παρέχει περαιτέρω οδηγίες προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός µε γνώµονα 
τις βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασµό µιας κατάλληλης πολιτικής αποδοχών. Εστιάζεται 
σε ορισµένες πτυχές στις δοµές των αµοιβών των διοικητικών στελεχών και της 
διακυβέρνησης των αποδοχών των διοικητικών στελεχών, συµπεριλαµβανοµένης της 
επίβλεψης από τους µετόχους. 

Όσον αφορά τη δοµή της πολιτικής αποδοχών, η νέα σύσταση εισάγει την αρχή της 
αναλογικότητας των αποδοχών στους κόλπους της επιχείρησης, προχωρώντας συγκεκριµένα 
σε καθορισµό σηµείων αναφοράς για τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών σε συνάρτηση 
µε τις αποδοχές των άλλων στελεχών που συµµετέχουν στα διοικητικά συµβούλια και των 
(ανώτατων) υπαλλήλων της επιχείρησης. Η αποζηµίωση απόλυσης (χρυσά αλεξίπτωτα) 
πρέπει να υπόκειται σε ποσοτικοποιηµένα όρια και δεν πρέπει να καταβάλλεται σε περίπτωση 
αποτυχίας. Επιπλέον, προκειµένου να ενισχυθεί η διασύνδεση της αµοιβής µε την απόδοση, η 
νέα σύσταση επιβάλλει την ισορροπία µεταξύ των σταθερών και των µεταβλητών αµοιβών 
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και εξαρτά την καταβολή της µεταβλητής αµοιβής από προκαθορισµένα και µετρήσιµα 
κριτήρια απόδοσης.  

Προκειµένου να προωθηθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της επιχείρησης, η νέα σύσταση 
προβλέπει την ισορροπία µεταξύ των µακροχρόνιων και βραχυπρόθεσµων κριτηρίων 
απόδοσης, την αναστολή της µεταβλητής αµοιβής των διοικητικών στελεχών, την ελάχιστη 
περίοδο κατοχύρωσης του δικαιώµατος για τα δικαιώµατα αγοράς ιδίων µετοχών και τις 
µετοχές, και την ελάχιστη διατήρηση µέρους των µετοχών µέχρι το τέλος της απασχόλησης. 
Η έσχατη λύση είναι οι επιχειρήσεις να ανακτούν υποχρεωτικά τη µεταβλητή συνιστώσα της 
αµοιβής που πληρώθηκε βάσει στοιχείων που αργότερα αποδείχθηκαν προδήλως εσφαλµένα. 

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση της πολιτικής αποδοχών των διοικητικών στελεχών, η νέα 
σύσταση περιλαµβάνει αρχές που στοχεύουν στη βελτίωση της εποπτείας της πολιτικής 
αποδοχών εκ µέρους των µετόχων. Έχει καίρια σηµασία να ασκούν οι µέτοχοι, και ιδίως οι 
θεσµικοί επενδυτές, τα δικαιώµατα ψήφου τους στο θέµα των αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών. Για να µετριάζονται οι συγκρούσεις συµφερόντων, οι υπάλληλοι που δεν είναι 
διοικητικά στελέχη δεν επιτρέπεται να λαµβάνουν δικαιώµατα αγοράς ιδίων µετοχών ως 
µέρος των αποδοχών τους.  

Οι επιτροπές αποδοχών διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην υπεύθυνη πολιτική αποδοχών. Για 
να ενισχύσουν τη λειτουργία και την υποχρέωση λογοδοσίας της επιτροπής αποδοχών, οι νέες 
αρχές ορίζουν ότι τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει επαρκή 
εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα των αποδοχών. Επιπλέον, οι νέες αρχές περιλαµβάνουν την 
υποχρέωση των µελών της επιτροπής αποδοχών να είναι παρόντα στη γενική συνέλευση στην 
οποία συζητείται η δήλωση αποδοχών προκειµένου να δώσουν εξηγήσεις στους µετόχους. 
Τέλος, για να µετριαστούν οι καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων των συµβούλων για 
θέµατα αποδοχών, οι σύµβουλοι για θέµατα αποδοχών που συµβουλεύουν την επιτροπή 
αποδοχών δεν επιτρέπεται να παρέχουν συγχρόνως συµβουλές σε άλλα όργανα της 
επιχείρησης. Η νέα σύσταση διευκρινίζει τη λειτουργία και τη σύνθεση των επιτροπών 
αποδοχών για να βελτιώσει την αποδοτικότητά τους αλλά στο πλαίσιο του υφιστάµενου 
ρόλου και της λειτουργίας τους όπως ορίζονται στη σύσταση του 2005. Η ισορροπία ισχύος 
και η σχέση µε τα διοικητικά συµβούλια (ή µε τις υποδοµές του εποπτικού συµβουλίου, κατά 
περίπτωση) παραµένουν έτσι αµετάβλητες. Κάθε συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται µόνο από 
µη εκτελεστικά µέλη µιας εισηγµένης εταιρείας και αποφασίζει για τις αποδοχές των 
εκτελεστικών στελεχών µπορεί επίσης να θεωρείται ισοδύναµο µε επιτροπή αποδοχών.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τίποτα στη σύσταση δεν θίγει την αυτονοµία των κοινωνικών 
εταίρων στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.  

III. Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών στον τοµέα των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης µια νέα σύσταση σχετικά µε τις αποδοχές στις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες για να αντιµετωπίσει τα στρεβλά κίνητρα και την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν. Η 
σύσταση θέτει την ΕΕ σε πρωτοπόρα θέση όσον αφορά την εφαρµογή των υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των G20 στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009. Οι G20 
συµφώνησαν «να επικυρώσουν και να εφαρµόσουν τις αυστηρές νέες αρχές του φόρουµ για τη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα (FSF) για τις αµοιβές και τις αποδοχές και να υποστηρίξουν 
βιώσιµα καθεστώτα αποδοχών και την εταιρική κοινωνική ευθύνη όλων των εταιρειών». Η 
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δεύτερη σύσταση σχετικά µε τις αποδοχές στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες είναι συνεπής 
µε τις αρχές του FSF και τις συµπληρώνει. 

Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής, καλύπτει όλους τους τοµείς του κλάδου των 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το µέγεθος του χρηµατοπιστωτικού 
οργανισµού ή από το εάν πρόκειται για εισηγµένη εταιρεία ή όχι. Έτσι αποφεύγεται κάθε 
πιθανό κενό και αποτρέπεται η στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων τοµέων 
και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Οι αρχές ισχύουν για όλες τις κατηγορίες του 
προσωπικού οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του οποίου έχουν αντίκτυπο για τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. 

Η νέα σύσταση περιλαµβάνει αρχές σχετικά µε τη δοµή των αποδοχών, τη διαδικασία 
σχεδιασµού και τη λειτουργία της πολιτικής αποδοχών, την κοινοποίηση της πολιτικής 
αποδοχών στους ενδιαφεροµένους και την αναθεώρηση των εποπτικών κανόνων. Αυτή η 
ισορροπία µεταξύ της δοµής, της διακυβέρνησης, της κοινοποίησης και της εποπτείας 
αναµένεται ότι θα ασκήσει θετική επίδραση στις ορθές πολιτικές αποδοχών που εφαρµόζουν 
οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση ότι οι εν λόγω 
πολιτικές ευθυγραµµίζονται µε την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και τη 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα. 

Οι πολιτικές αποδοχών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι 
ευθυγραµµισµένες και να προωθούν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. 
Για το λόγο αυτό, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί πρέπει να βρούν µια σωστή µέση λύση 
µεταξύ των σταθερών και των µεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών.  

Η σταθερή συνιστώσα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 
προσωπικό δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις πληρωµές πρόσθετων αποδοχών. Η µεταβλητή 
συνιστώσα πρέπει να συνδέεται µε την απόδοση και ένα µεγάλο µέρος αυτής πρέπει να 
αναστέλλεται προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη ο ορίζοντας κινδύνου της υποκείµενης 
απόδοσης. Οι µεταβλητές πληρωµές πρέπει να υπόκεινται σε κριτήρια µέτρησης της 
απόδοσης τα οποία πρέπει να ευνοούν την πιο µακροπρόθεσµη απόδοση των 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και να προσαρµόζουν την υποκείµενη απόδοση σε σχέση µε 
τον κίνδυνο, το κόστος του κεφαλαίου και τη ρευστότητα. Επιπλέον, οι χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί πρέπει να απαιτούν την επιστροφή των µεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών 
που καταβλήθηκαν βάσει στοιχείων που αργότερα αποδείχθηκαν προδήλως εσφαλµένα.  

Η νέα σύσταση θεσπίζει επίσης σηµαντικές νέες αρχές για τη διακυβέρνηση των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών στους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να έχει εσωτερική διαφάνεια, να είναι σαφής και 
κατάλληλα τεκµηριωµένη και να περιαµβάνει µέτρα αποφυγής των συγκρούσεων 
συµφερόντων. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι το (εποπτικό) συµβούλιο πρέπει να έχει την ευθύνη 
για την εποπτεία της λειτουργίας της πολιτικής αποδοχών για το χρηµατοπιστωτικό 
οργανισµό συνολικά µε προσήκουσα συµµετοχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και των 
τµηµάτων ανθρώπινου δυναµικού ή εµπειρογνωµόνων καθώς επίσης και των µετόχων. Τα 
µέλη του συµβουλίου και το λοιπό προσωπικό που συµµετέχει στο σχεδιασµό και τη 
λειτουργία των πολιτικών για τις αποδοχές πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Για να εξασφαλιστεί 
ότι η πολιτική αποδοχών επιτυγχάνει τους στόχους της, πρέπει να επικαιροποιείται 
διαχρονικά ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές της κατάστασης του χρηµατοπιστωτικού 
οργανισµού και τα µέλη του προσωπικού πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα κριτήρια 
που θα χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των αποδοχών τους και να έχουν πρόσβαση 
στη διαδικασία αξιολόγησής τους. 
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Η κοινοποίηση των πολιτικών για τις αποδοχές στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 
αποτελεί ουσιαστικό όρο για την αποτελεσµατική εποπτεία. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να 
κοινοποιείται καταλλήλως στους ενδιαφεροµένους µε τρόπο σαφή και κατανοητό.  

Η νέα σύσταση θεσπίζει επίσης νέες αρχές για τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών που 
διέπουν τις αποδοχές στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Οι επόπτες πρέπει να 
εξασφαλίσουν, χρησιµοποιώντας τα εποπτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, ότι οι 
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί εφαρµόζουν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό τις αρχές 
για τις ορθές πολιτικές αποδοχών και ότι έχουν πολιτικές αποδοχών σύµφωνες µε την 
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων.  

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της αναλογικότητας, οι επόπτες πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τη φύση και την κλίµακα του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του προκειµένου να αξιολογείται η συµµόρφωσή του 
µε τις αρχές για τις ορθές πολιτικές αποδοχών. 

Πράγµατι, ορισµένες από τις γενικές αρχές για τις ορθές πρακτικές αποδοχών µπορεί να είναι 
πιο κατάλληλες για ορισµένες κατηγορίες χρηµατοπιστωτικών οργανισµών σε σχέση µε 
άλλες. Εποµένως, προκειµένου να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες δαπάνες και να 
εξασφαλίζεται η αναλογικότητα κατά την εφαρµογή των γενικών αρχών, προβλέπεται ότι τα 
κράτη µέλη µπορούν να τις προσαρµόζουν και να συµπληρώνουν ανάλογα µε την κατάσταση 
των σχετικών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.  

IV. Επόµενα βήµατα 

Οι συστάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το πρώτο στάδιο σε µια σειρά προτάσεων που 
αποσκοπούν στο να ευθυγραµµίσουν εκ νέου τα κίνητρα που συνδέονται µε την αµοιβή µε τη 
βιώσιµη µακροπρόθεσµη απόδοση των επιχειρήσεων. Σε µια δεύτερη φάση, η Επιτροπή θα 
υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις που θα παρέχουν στις εθνικές εποπτικές αρχές την εξουσία 
να υποχρεώνουν τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να εφαρµόζουν πολιτικές αποδοχών 
που θα είναι σύµφωνες µε την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων.  

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή θα εξετάσει την πολιτική αποδοχών στις τράπεζες και τις εταιρείες 
επενδύσεων (βάσει των µέχρι σήµερα διαθέσιµων στοιχείων, σ’αυτούς τους κλάδους 
εκδηλώθηκε η σαφέστερη δυσλειτουργία της αγοράς) µέσω της δέσµης τροποποιήσεων της 
οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων. Οι νοµοθετικές αλλαγές που θα προταθούν 
θα θέσουν σαφώς τις πολιτικές αποδοχών και τη σύνδεσή τους µε τη διαχείριση των κινδύνων 
υπό εποπτικό έλεγχο στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης των εποπτικών κανόνων 
δυνάµει της εν λόγω οδηγίας. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι εταιρείες επενδύσεων θα 
υποχρεούνται δια νόµου να έχουν πολιτικές αποδοχών που θα είναι σύµφωνες µε την 
αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου και οι επόπτες θα είναι σε θέση να λαµβάνουν µέτρα 
για να αντιµετωπίζουν τυχόν αποτυχίες των πιστωτικών ιδρυµάτων και των εταιρειών 
επενδύσεωνως προς το θέµα αυτό.  

Οι αρχές που ορίζονται στη νέα σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών 
στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα θα αφορούν ιδιαίτερα τη συµµόρφωση µε την υποχρέωση αυτή. 
Θα προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση ως προς τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 
εκπληρωθεί η δεσµευτική υποχρέωση, και θα θεσπίζουν το πλαίσιο για τις ρυθµιστικές αρχές 
κατά την αξιολόγηση των δοµών αποδοχών των εταιρειών κατά την εποπτική αναθεώρηση 
του «πυλώνα 2».  
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Οι προσεχείς τροποποιήσεις της οδηγίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων δεν θα 
υπερκεράσουν τη σύσταση, αλλά θα την συµπληρώσουν. Οι συστάσεις έχουν µια σαφή 
συνεχιζόµενη προστιθέµενη αξία, τόσο επειδή επισηµαίνουν σαφώς στις αγορές τις βέλτιστες 
πρακτικές τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλες, εν αναµονή της έκδοσης των 
απαιτήσεων βάσει της νοµοθεσίας, όσο και επειδή µια νοµοθετική προσέγγιση θα πρέπει να 
εστιάζουν στις αρχές και δεν θα είναι κατάλληλη για τον καθορισµό των βέλτιστων 
πρακτικών στο επίπεδο λεπτοµερούς ρύθµισης που είναι δυνατό στις συστάσεις.  

Θα πρέπει ενδεχοµένως να εξεταστεί η πιθανότητα ανάληψης παρόµοιων νοµοθετικών 
πρωτοβουλιών σε άλλους χρηµατοπιστωτικούς τοµείς (όπως οι ασφαλίσεις). Εν τω µεταξύ, η 
σύσταση σχετικά µε τις πολιτικές αποδοχών στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες θα προσφέρει 
καθοδήγηση σχετικά µε τις αρχές τις εφαρµοστέες στους τοµείς αυτούς και θα αποτελέσουν 
την αφετηρία για το διάλογο µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και των σχετικών 
εποπτικών αρχών σε αυτούς τους τοµείς. 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2007 για τις προηγούµενες συστάσεις έδειξαν ότι υπάρχουν 
θετικά στοιχεία αλλά και ορισµένες αδυναµίες. Η Επιτροπή σκοπεύει να αυξήσει τους 
µηχανισµούς παρακολούθησης για να ενισχυθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και των δύο 
συστάσεων. Μετά από ένα έτος, η Επιτροπή θα εξετάσει τις δύο συστάσεις λαµβάνοντας 
υπόψη την κτηθείσα εµπειρία και την έκβαση της προαναφερθείσας παρακολούθησης και θα 
υποβάλει έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την εφαρµογή των δύο συστάσεων από τα κράτη 
µέλη.  

Τέλος, πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι συστάσεις δεν θίγουν τα ειδκά εθνικά µέτρα 
σχετικά µε τις αποδοχές στα πλαίσια των εθνικών δεσµών µέτρων διάσωσης για το 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η Επιτροπή έχει επικροτήσει τα σχετικά εθνικά µέτρα στα πλαίσια 
της διαδικασίας της για τη λήψη αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις. Όµως, τα µέτρα 
αυτά είναι έκτακτα, που χρησιµεύουν στην αντιστάθµιση των παραµορφωτικών 
αποτελεσµάτων της κρατικής παρέµβασης. ∆εν µπορούν να υποκαταστήσουν τις γενικές 
κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να εφαρµόζονται από όλους τους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς τόσο υπό οµαλές όσο επίσης και υπό έκτακτες συνθήκες της αγοράς.  




