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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно възнагражденията на директорите на котираните предприятия и 
политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги
(2010/2009(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката 
на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (C(2009) 3159),

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 30 април 2009 г. за допълнение на 
Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима на 
възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати 
до търговия на регулиран пазар (C(2009) 3177),

– като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по
отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за 
пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията 
(COM(2009)0362),

– като взе предвид принципите на Съвета за финансова стабилност (СФС) за разумни 
практики за определяне на възнагражденията от 2 април 2009 г. и съответните 
норми по прилагането от 25 септември 2009 г.,

– като взе предвид високите стандарти на Комитета на европейските банкови 
надзорници (CEBS) за политиката на възнаграждения от 20 април 2009 г.,

– като взе предвид методологията за оценка на принципите и стандартите по 
отношение на възнагражденията, приета от Базелския комитет за банков надзор 
през януари 2010 г., 

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A7-0000/2010),

A. като има предвид, че неподходящите структури за възнаграждения на финансовите 
институции, които насърчават неблагоразумното поемане на прекомерен риск, са 
една от основните причини за настоящата финансова, икономическа и социална 
криза, и следователно пораждат голяма загриженост у регулаторите и политиците,

Б. като има предвид, че на световно, европейско и национално равнище бяха 
стартирани множество инициативи за решаване на въпроса с проблемните практики 
по отношение на възнагражденията и като има предвид, че за да се гарантира 
равнопоставеност на всички участници, е важно да се прилага координиран на 
международно равнище подход,

В. като има предвид, че принципите на Съвета за финансова стабилност (СФС) за 
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разумни практики за определяне на възнагражденията, които бяха подкрепени от 
лидерите на страните от Г-20, включват пет елемента за разумни практики за 
определяне на възнагражденията,

Г. като има предвид, че множество научни изследвания и практиката са доказали 
ограниченото въздействие на незадължителните препоръки по отношение на 
политиките на възнаграждения, което показва необходимостта от създаване на по-
силен инструмент за гарантиране спазването на принципите,

Д. като има предвид, че е необходимо да се създаде застрахователен фонд, който да се 
финансира с такси, плащани от финансовите институции, за да се избегне нова 
финансова криза,

Общи бележки

1. приветства като цяло предприетите от Комисията и СФС инициативи по отношение 
на политиките на възнаграждения във финансовия сектор и в котираните на 
фондовата борса дружества;

2. напълно подкрепя предложенията на докладчика относно директивите за 
капиталовите изисквания, които предлагат задължителни принципи по отношение 
на политиките на възнаграждения във финансовия сектор;

Ефективно управление на възнагражденията

3. подчертава, че всяка финансова институция и котирано на фондовата борса 
дружество следва да имат комисия по възнагражденията, която да определя 
политиката на възнаграждения; тази комисия трябва да бъде независима от 
акционерите и надзорниците и да носи отговорност пред тях; тя следва да работи в 
тясно сътрудничество с комитета за оценка на риска във връзка с оценяването на 
стимулите, създадени от системата на възнаграждения, както и с представителите на 
синдикатите;

4. счита, че председателят и членовете на комисията по възнагражденията трябва да 
бъдат членове на управителния орган, без изпълнителни функции в съответната 
финансова институция;

5. счита, че акционерите следва да допринасят за разработването на устойчиви 
политики на възнаграждения и следва да имат възможност да изразят мнението си 
по политиките на възнаграждения чрез незадължително гласуване на доклада за 
възнагражденията на общото събрание;

6. подчертава, че възнагражденията на членовете на съвета без изпълнителни 
правомощия следва да включват само фиксирано възнаграждение, но не и сума, 
основаваща се на постигнатите резултати или на курса на акциите;

7. подчертава, че членовете, отговарящи за контрола на риска, следва да бъдат 
независими от стопанските субекти, върху които те упражняват контрол, да 
разполагат с подходящи правомощия и възнагражденията им да не зависят от 
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резултатите на тези стопански субекти;

Ефективно обвързване на възнагражденията с благоразумното поемане на риск

8. подчертава, че при възнагражденията следва да се отчита степента на риска и при 
приспособяването към риска трябва да се вземат предвид всички настоящи и 
потенциални рискове;

9. следователно подчертава, че управлението на оперативния риск трябва да се 
одобрява предварително от надзорник;

10. счита, че следва да се определят променливи възнаграждения в зависимост от 
степента на постигане на дългосрочните цели, които трябва да бъдат предварително 
ясно определени; 

11. подчертава, че системите на възнаграждения следва да обвързват размера на 
премиите с общите резултати на дружеството, докато стимулите за служителите 
следва да бъдат обвързани с техния принос за постигането на тези резултати, като 
при определянето на тази връзка трябва да се прилагат количествени и качествени 
критерии, както и човешка преценка; 

12. счита, че отрицателните резултати на дадено дружество следва да водят до 
значително намаляване на общия размер на променливите възнаграждения, като 
това се отнася както за настоящите възнаграждения, така и за изплащането на 
предварително заработени суми, в това число и чрез клаузи за санкции и дължими 
възстановявания; 

13. счита, че критериите за  резултати, обвързани с качеството, следва да се вземат 
предвид при определяне на размера на променливото възнаграждение; следователно 
предлага резултатите на дружествата по отношение на социалната добавена 
стойност да се вземат предвид като един от основните критерии, заедно с 
критериите за устойчивост, когато това е приложимо;

14. счита, че в схемите за възнаграждения не трябва да се включват гарантирани 
премии;

15. счита, че от етични съображения разликата между най-високото и най-ниското 
възнаграждение в едно дружество следва да бъде в разумни граници;

16. подчертава, че надзорникът следва да въведе и прилага процедура за решаване на 
конфликти, които могат да възникнат между отдела за управление на риска и 
оперативния отдел; 

17. подчертава необходимостта от разширяване на обхвата на тези принципи, така че да 
включват възнагражденията на всички служители, чиито професионални дейности 
оказват съществено влияние върху рисковия профил на дружеството, за което те 
работят;

Балансирана структура на пакета от възнаграждения 
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18. подчертава, че трябва да има подходящ баланс между променливото и постоянното 
възнаграждение и че по-специално премията на дадено лице не бива да 
представлява повече от 50% от общия размер на годишното му възнаграждение; 

19. предлага променливото възнаграждение да се изплаща единствено, ако то е 
устойчиво в контекста на финансовото положение на институцията и е обосновано с 
оглед на дългосрочните резултати на фирмата;

20. подчертава, че размерът на отложеното плащане и продължителността на периода 
на отлагане следва да се определят в съответствие с бизнес цикъла, вида на 
стопанската дейност, свързаните с нея рискове, както и от дейностите, извършвани 
от въпросния служител;

21. счита, че значителна част, т.е. над 50% от променливото възнаграждение, следва да 
бъде изплащано под формата на акции или свързани с акции инструменти, когато 
тези инструменти създават стимули, обвързани с дългосрочното създаване на 
стойност и периода на риск;

22. предлага ограничаване най-много до две години на фиксирания елемент от 
обезщетенията на директорите при предсрочно прекратяване на трудовото им 
правоотношение („златни парашути“) и забрана на тези обезщетения в случай на 
лоши резултати или доброволно напускане;

Ефективен надзор и ангажираност на заинтересованите страни

23. счита, че фирмите следва да разпространяват ясна, разбираема и навременна 
информация за техните практики за определяне на възнагражденията, за да се 
улесни конструктивната ангажираност на всички заинтересованите страни, както и 
че надзорните органи следва да имат достъп до цялата информация, от която се 
нуждаят за оценка на спазването на приложимите принципи;

24. призовава Комисията да приеме строги задължителни принципи относно 
политиките на възнаграждения във финансовия сектор, както се предлага в 
проектодоклада за Директивата за капиталовите изисквания, и също така процедура 
за "посочване и порицаване" на някои котирани на фондовата борса дружества, 
които не спазват тези принципи;

25. призовава Комисията да утвърди в своето законодателство решаващата роля на 
надзорния орган при определянето на политиката на възнаграждения и управление 
на риска; 

26. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието във връзка с 
осъществимостта на идеята за въвеждане на европейски данък върху премиите;

27. изисква от Комисията да създаде застрахователна система, която да се финансира с 
вноски, плащани от финансовите институции, за да се избегне нова финансова 
криза;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
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Комисията, както и на европейските и националните регулаторни органи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящата финансова и икономическа криза беше причинена, наред с другото, от 
прекомерното поемане на риск от множество различни фирми от финансовия сектор.
Инвестиционните банки, банките и хедж фондовете - всички те допринесоха не само за 
натрупването на прекомерен риск на равнището на отделните фирми, но и за общото 
натрупване на системен риск.

Решенията за поемане на тези рискове се вземаха от управителните съвети и главните 
изпълнителни директори, които управляваха тези фирми, както и от служителите, 
които работеха за тях. Тяхната мотивация за това беше проста:

- Колкото по-висок риск поема фирмата, толкова по-голяма ще е печалбата.

- Колкото по-голяма е печалбата, толкова по-високи възнаграждения ще бъдат 
изплатени.

Въпреки това, равнището на изплащаните възнаграждения не се промени значително, 
когато печалбите намаляха, както посочи главният прокурор на щата Ню Йорк Andrew 
Cuomo; в действителност, винаги може да се разчита на данъкоплатците за напълването 
на хазната.

Вследствие на това служителите във финансовия сектор извличат печалба под формата 
на премии за поемането на прекомерен риск за сметка на фирмите, в които те работят.
Рискът за тях се ограничава до уволнение, т.е. загуба на доход. А рискът се поема от 
фирмите, за които те работят, както и от цялото общество.

За да се гарантира, че подобна криза няма да се повтори и за да се промени това 
нелогично мислене, докладчикът е убеден, че трябва да се обърне внимание на 
структурата за стимулиране на отделните служители. Следователно трябва да се вземат 
мерки за намаляване на рисковете и за промяна на структурата за стимулиране. Само по 
този начин печалбите на финансовите институции и възнагражденията, плащани на 
членовете на управителни съвети и главните изпълнителни директори, биха могли да се 
намалят до приемливо равнище.

От началото на кризата бяха предприети редица национални инициативи, с цел 
смекчаване на някои политики на възнаграждения и намаляване на изключително 
високото равнище на някои премии, като тези мерки бяха най-различни по вид (кодекси 
за поведение, данъчни мерки, определяне на таван на възнагражденията, затягане на 
правилата за корпоративно управление и др.). Докладчикът приветства тези 
инициативи и ги счита за полезни. Все пак, за да се избегне прилагането на 
некоординиран подход и за да се създадат равни условия за всички участници, 
докладчикът счита, че трябва да се предприеме европейска инициатива по отношение 
на политиката на възнаграждения във финансовия сектор и в котираните на фондовата 
борса дружества.

За тази цел е необходимо предприемането на съгласувани европейски действия по 
отношение на възнагражденията на директорите на финансови институции и котирани 
на фондовата борса дружества.
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За да се отговори на това предизвикателство, докладчикът е убеден, че е необходимо да 
се приеме пакет от мерки на три нива: недопускане поемането на толкова много 
рискове от финансовия сектор, ограничаване печалбите на служителите във финансови 
институции и увеличаване на риска за тези служители.

Следователно докладчикът приветства инициативите, предложени от Г-20 и доклада 
Ларозиер, както и в двете препоръки на Европейската комисия (Препоръка на 
Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на 
финансовите услуги (C(2009) 3159) и Препоръка на Комисията от 30 април 2009 г. за 
допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на 
режима на възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са 
допуснати до търговия на регулиран пазар (C(2009) 3177)), в които Комисията излага 
становището си относно политиката на възнаграждения на директорите на финансови 
институции и на котирани на фондовата борса дружества.

По отношение на структурата на възнагражденията на директорите препоръката 
приканва държавите-членки към:

- ограничаване най-много до две години на фиксирания елемент от 
обезщетенията на директорите при прекратяване на трудовото им 
правоотношение („златни парашути“) и забрана на тези обезщетения, ако 
дружеството изпадне в несъстоятелност;

- изискване на подходящ баланс между променливото и постоянното 
възнаграждение и обвързване на променливото възнаграждение с предварително 
определени измерими критерии за изпълнение, с цел засилване на връзката 
между изпълнението и заплащането;

- насърчаване на дългосрочната устойчивост на дружествата чрез баланс между 
дългосрочните и краткосрочните критерии за изпълнение по отношение на 
възнагражденията на директорите, отлагане на променливите плащания, 
минимален период за окончателното закупуване на опциите върху акции и 
акциите (най-малко 3 години); задържане на част от акциите до края на 
трудовото правоотношение;

- осигуряване на възможност за дружествата да изискват връщане на 
променливо възнаграждение, изплатено въз основата на данни, които са се 
оказали очевидно неверни (дължимо възстановяване);

В процеса на определяне на структурата на възнагражденията на директорите, 
препоръката приканва държавите-членки към:

- разширяване обхвата на някои изисквания за разпространение на информация, 
съдържащи се в съществуващата препоръка, с цел подобряване на 
упражняването на надзор от страна на акционерите по отношение на политиките 
на възнаграждения;

- гарантиране присъствието на акционерите, и по-специално на 
институционалните инвеститори, на общите събрания, където това е 
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целесъобразно, както и разумното използване на правото им на глас при 
определяне на възнагражденията на директорите;

- предотвратяване включването на опции за акции във възнагражденията на 
лица, които не разполагат с изпълнителни правомощия, като част от заплатите 
им, с цел избягване на конфликт на интереси;

- засилване на ролята и дейността на комисията по възнагражденията чрез 
въвеждане на нови принципи относно:

(i) състава на комисията по възнагражденията;

(ii) задължението членовете на комисията по възнагражденията да 
присъстват на общото събрание, където се обсъжда политиката на 
възнаграждения, за да дадат обяснения на акционерите;

(iii) избягване на конфликти във връзка с консултантите по въпросите на 
възнагражденията.

Все пак, тези предложения са само една първа предпазлива стъпка. Всъщност 
практиката е доказала доста ограниченото въздействие на препоръките върху 
политиката на възнаграждения във финансовия сектор и в котираните на фондовата 
борса дружества. Следователно, за да се извърши реална промяна, докладчикът е 
убеден, че трябва да се отиде по-далеч. Докладчикът изисква от Европейската комисия 
да определи строги задължителни принципи по отношение на политиките на 
възнаграждения във финансовия сектор, както предлага докладчикът във връзка с 
Директивата за капиталовите изисквания и процедурата за "посочване и порицаване" на 
някои котирани на фондовата борса дружества, които не спазват тези принципи; освен 
това изисква от Европейската комисия да извърши оценка на въздействието/ проучване 
за осъществимостта на идеята за въвеждане на европейски данък върху премиите, както 
и европейски банков данък. 

За да се направи тази следваща стъпка, следва да се обърне внимание по-специално на 
принципите, разработени от СФС: ефективно управление на възнагражденията, 
ефективно обвързване на възнагражденията с благоразумното поемане на риск;
балансирана структура на пакета от възнаграждения; и накрая ефективен надзор и 
ангажираност на заинтересованите страни.

За да се постигне реално управление на пакетите от възнаграждения, следва да се 
обърне повече внимание на състава на комисията по възнагражденията и да й се дадат 
повече правомощия за определяне на политиката на възнаграждения и представянето й 
пред надзорника. Това следва да се извършва в тясно сътрудничество с лицата, 
отговарящи за управлението на риска, и след провеждане на консултации с 
акционерите. Според докладчика следва да бъде ясно, че директорите, които нямат 
изпълнителни правомощия, трябва да получават само фиксирано възнаграждение.

Освен това докладчикът счита, че схемата за оперативен риск трябва да се контролира 
и предварително да се одобрява от силен и независим регулатор. Също така 
докладчикът подкрепя подхода, приет в проектодоклада по предложението за 
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Директива за капиталовите изисквания, за завишаване на капиталовите изисквания при 
поемането на по-висок риск. При определяне на равнището на променливото 
възнаграждение следва да се вземат предвид елементи, свързани с качеството; 
следователно той предлага резултатите на дружествата по отношение на социалната 
добавена стойност да се вземат предвид като един от основните критерии, заедно с 
критериите за устойчивост, когато това е приложимо; предвид факта, че променливите 
възнаграждения са обвързани с риска, те следва да се определят в зависимост от 
степента на постигане на дългосрочните цели, които трябва да бъдат предварително 
ясно определени; освен това докладчикът счита, че всички тези принципи следва да се 
прилагат по отношение на възнагражденията на всички лица, чиято професионална 
дейност оказва съществено влияние върху рисковия профил на дружеството, за което те 
работят.

В съответствие с тези принципи и с цел ограничаване печалбите на служителите във 
финансови институции, докладчикът смята, че следва да се наложи таван на премиите, 
и по-специално че премията на дадено лице не бива да представлява повече от 50% от 
общия размер на годишното му възнаграждение. 

Докладчикът подчертава факта, че в различни периоди се реализират различни печалби 
и загуби и че плащането на променливи възнаграждения следва да се отложи съответно 
за достатъчно дълъг период от време;   размерът на отложеното плащане и 
продължителността на периода на отлагане следва да се определят в съответствие с 
бизнес цикъла, вида на стопанската дейност, свързаните с нея рискове, както и от 
дейностите, извършвани от въпросния служител. Докладчикът подкрепя идеята най-
малко 50% от променливите възнаграждения да се изплащат под формата на опции 
върху акции, когато тези инструменти създават стимули, обвързани с дългосрочното 
създаване на стойност и периода на риск, докато възнагражденията под формата на 
акции или свързани с акции инструменти следва да се регламентират чрез подходяща 
политика за задържане на акциите.

Освен това докладчикът е убеден в необходимостта от въвеждане на по-висок данък за 
финансовите институции, чиито директори получават пакети от възнаграждения, 
надвишаващи определено равнище; следователно призовава Европейската комисия да 
разгледа това предложение; освен това той приканва Европейската комисия да наложи 
финансова такса на финансовите институции, с цел финансиране на застрахователен 
фонд, предназначен за избягване на нова финансова криза.

За да се увеличи прозрачността на политиката на възнаграждения във финансовия 
сектор и в котираните на фондовата борса дружества, докладчикът е убеден в 
необходимостта от силен годишен доклад за възнагражденията. Чрез този доклад 
фирмите следва да разпространяват ясна, разбираема и навременна информация за 
техните практики за определяне на възнагражденията, за да се улесни конструктивната 
ангажираност на всички заинтересованите страни, а надзорните органи следва да имат 
достъп до цялата информация, от която се нуждаят за оценка на практическото 
спазване на принципите.


