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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i 
finanssektoren
(2010/2009(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 30. april 2009 om aflønningspolitik i 
finanssektoren (C(2009) 3159),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 30. april 2009 til supplering af henstilling 
2004/913/EF og 2005/162/EF, hvad angår ordningen for aflønning af medlemmer af 
ledelsen i børsnoterede selskaber (C(2009) 3177),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
ændring af direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF, for så vidt angår kapitalkrav vedrørende 
handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker 
(KOM(2009)0362),

– der henviser til Financial Stability Forums ("FSB") principper om forsvarlig 
aflønningspraksis af 2. april 2009 og de ledsagende gennemførelsesstandarder af 25. 
september 2009,

– der henviser til Det Europæiske Banktilsynsudvalgs overordnede principper for 
aflønningspolitik af 20. april 2009,

– der henviser til Baselkomitéen for Banktilsyns aflønningsprincipper og standarder for 
vurderingsmetoder fra januar 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at uhensigtsmæssige aflønningsstrukturer i de finansielle institutioner har 
fungeret som incitament til overdreven og uforsigtig risikotagning, hvilket har været en af 
hovedårsagerne til den nuværende finansielle, økonomiske og sociale krise, og vækker 
derfor bekymring blandt politiske beslutningstagere og regulerende myndigheder,

B. der henviser til, at der på globalt plan, EU-plan og nationalt plan er iværksat mange 
initiativer men henblik på at tackle problemet med uforsvarlige aflønninger, og til, at det 
for at sikre ensartede konkurrencevilkår er vigtigt med en koordineret global indsats,

C. der henviser til, at der i FSB's principper om forsvarlig aflønningspraksis, som blev 
godkendt af G20-lederne, indgår fem elementer i en forsvarlig aflønningspraksis,

D. der henviser til, at adskillige videnskabelige undersøgelser og praksis har vist, at ikke-
bindende anbefalinger om aflønningspolitik har begrænset virkning, hvilket understreger 
behovet for at anvende et stærkere instrument, hvis det skal sikres, at principperne 
overholdes,
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E. der henviser til, at det for at undgå en ny finansiel krise er nødvendigt at oprette en 
forsikringsfond, hvortil de finansielle institutioner indbetaler en finansiel afgift,

Generelle betragtninger

1. glæder sig over de initiativer, som Kommissionen og FSB generelt har iværksat med 
hensyn til aflønningspolitikken i finanssektoren og i børsnoterede selskaber;

2. støtter fuldt ud ordførerens forslag om, at kapitalkravsdirektiverne skal indeholde 
bindende principper for aflønningspolitikken i finanssektoren;

Effektiv styring af aflønningen

3. understreger, at de enkelte finansieringsinstitutter og børsnoterede selskaber bør have et 
løn- og vederlagsudvalg, som bør fastlægge aflønningspolitikken, og som skal være 
uafhængig og stå til ansvar overfor aktionærer og tilsynsorganer samt bør arbejde tæt 
sammen med virksomhedens risikoudvalg ved evalueringen af de incitamenter, der skabes 
af aflønningsordningen, og med fagforeningsrepræsentanter;

4. mener at løn- og vederlagsudvalgets formand og dets medlemmer skal være medlemmer 
af det ledelsesorgan, som ikke varetager den overordnede ledelse i det pågældende 
finansieringsinstitut;

5. er af den opfattelse at aktionærerne bør bidrage til fastsættelsen af en bæredygtig 
aflønningspolitik og bør have mulighed for at give udtryk for deres holdning til 
aflønningspolitikken gennem en ikke-bindende afstemning om aflønningsrapporten under 
generalforsamlingen;

6. understreger, at personer, der ikke er menige medlemmer af virksomhedsledelsen, kun bør 
aflønnes med en fast løn, som ikke bør være resultatafhængig eller udbetales i form af 
aktier; 

7. understreger, at medlemmer, der foretager risikokontrol, bør være uafhængige i forhold til 
de afdelinger, de kontrollerer, have den fornødne myndighed og aflønnes uafhængigt af 
disse afdelingers resultater;

Effektiv afstemning af aflønningen efter fornuftig risikotagning

8. understreger, at aflønningen bør være risikofølsom, og at risikojusteringer bør tage hensyn 
til alle former for aktuelle og potentielle risici;

9. understreger, at den operationelle risikostyring derfor på forhånd bør godkendes af 
tilsynsorganet;

10. mener, at de variable dele af lønnen bør fastsættes i forhold til opfyldelsen af de 
langsigtede målsætninger, som bør være klart definerede i forvejen;  

11. understreger, at der i aflønningsordningerne bør være sammenhæng mellem størrelsen af 
bonuspuljen og virksomhedens samlede resultater, mens incitamentet for den ansatte bør 
være knyttet til hans/hendes bidrag til dette resultat, idet kvantitative og kvalitative 
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kriterier, samt en personlig bedømmelse, bør have betydning for fastlæggelsen af denne 
tilknytning;

12. mener, at dårlige resultater i en virksomhed bør føre til en væsentlig nedsættelse af det 
samlede beløb, der udbetales i variabel løn, såvel i form af aktuel aflønning og 
udbetalinger af allerede optjente beløb, herunder gennem strafpræmier eller 
tilbagebetalingsordninger (clawback);

13. er af den opfattelse, at der ved fastsættelsen af niveauet for den variable aflønning bør 
tages hensyn til kvalitetsbaserede resultatkriterier; foreslår derfor, at der som et afgørende 
kriterium bør tages hensyn til den "sociale merværdi af virksomhedens resultater" samt til 
kriteriet "bæredygtighed", hvor dette er relevant;

14. mener, at garanterede bonusser ikke bør indgå som en del af aflønningsordningerne;

15. er af den opfattelse, at forskellen mellem den højeste og den laveste løn i en virksomhed 
af etiske grunde bør være rimelig;

16. understreger, at tilsynsorganet bør fastsætte og anvende en procedure til løsning af de 
eventuelle konflikter, der måtte opstå mellem risikostyringsafdelingen og den 
operationelle afdeling;

17. understreger behovet for, at disse principper udvides til at gælde for aflønningen af alle 
ansatte, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for den virksomhed, de 
arbejder i; 

Afbalanceret sammensætning af aflønningspakken 

18. understreger, at der skal være en fornuftig balance mellem den variable og den faste 
aflønning og navnlig, at den enkeltes bonus ikke skal udgøre mere end 50 % af deres 
samlede årsløn; 

19. foreslår, at variabel løn kun bør udbetales, hvis den i forhold til institutionens finansielle 
situation er bæredygtig og kan retfærdiggøres ud fra virksomhedens langsigtede resultater;

20. understreger, at størrelsen på den udskudte del og længden af udskydningsperioden bør 
fastsættes i forhold til konjunkturudsving, forretningens art, risiciene forbundet hermed og 
de pågældende medarbejderes aktiviteter;

21. mener, at en væsentlig andel, dvs. mere end 50 % af den variable aflønning bør udbetales i 
aktier eller instrumenter baseret på aktier, for så vidt disse instrumenter skaber en 
motivation, som står i relation til langfristet værdiskabelse og risikoens tidshorisonter;

22. foreslår, at den fratrædelsesgodtgørelse ("gyldne håndtryk"), der udbetales til medlemmer 
af ledelsen, når ansættelsen ophører i utide, begrænses til et beløb på højst to års løn på 
grundlag af den faste komponent af deres løn, og at der ikke betales 
fratrædelsesgodtgørelse ved utilstrækkelige resultater og ved frivillig fratræden;

Effektivt tilsyn og berørte parters engagement



PE439.438v01-00 6/10 PR\807931DA.doc

DA

23. mener, at virksomheder bør offentliggøre klare, omfattende og rettidige oplysninger om 
deres aflønningspraksis for at lette alle berørte parters konstruktive engagement, og at 
tilsynsorganerne bør have adgang til alle de oplysninger, de har behov for at kunne 
vurdere, om de gældende principper overholdes;

24. opfordrer Kommissionen til at vedtage stærke bindende principper for 
aflønningspolitikken i finanssektoren som foreslået i udkast til betænkning om 
kapitalkravsdirektivet og fastlægge en procedure, hvorefter navngivne børsnoterede 
selskaber, der ikke overholder disse principper, hænges ud ("naming and shaming");

25. opfordrer Kommissionen til i sin lovgivning at sikre, at tilsynsorganet får afgørende 
betydning i forhold til lønpolitik og risikostyring; 

26. opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse af, om der vil kunne 
gennemføres en bonusskat i EU;

27. anmoder Kommissionen om at etablere en forsikringsordning med indbetaling af bidrag 
fra de finansielle institutioner, således at man kan undgå en ny finansiel krise;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til EU's og 
medlemsstaternes regeludstedende myndigheder.
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BEGRUNDELSE

Den finansielle og økonomiske krise, vi befinder os i, blev blandt andet fremkaldt ved, at en 
lang række forskellige virksomheder i finanssektoren tog overdrevne risici. Alle 
investeringsbanker, banker og hedgefonde var ikke blot involveret i opbygningen af 
overdrevne risici på virksomhedsplan, men i endnu højere grad i en samlet ophobning af 
systemiske risici.

Beslutningerne om at tage disse risici blev tilskyndet af den overordnede ledelse for disse 
virksomheder, og af de ansatte i virksomhederne. Deres motivation for at gøre dette var enkel:

– jo højere risici en virksomhed løber, jo større rentabilitet 

– jo mere rentabelt et firma er, jo større aflønning.

Niveauet for den samlede aflønning, der blev udbetalt, ændrede sig imidlertid ikke væsentligt 
da indtjeningen faldt, hvilket blev påvist af generaladvokaten for staten New York, Andrew 
Cuomo; i sidste ende kan skatteyderne selvfølgelig altid fungere som sikkerhedsnet.

Dette betyder, at de ansatte i finanssektoren får fordele i form af bonusser for de overdrevne 
risici, som de påfører de virksomheder, de arbejder i. De negative konsekvenser for den 
enkelte er begrænset til afskedigelse, hvilket svarer til en aflønning på 0. De negative 
konsekvenser mærkes i stedet i og uden for den virksomhed, de arbejder for. 

For at sikre sig, at en sådan krise ikke opstår igen, og for at ændre dette ulogiske ræsonnement 
er ordføreren overbevist om, at der er behov for at se på, hvordan den enkelte ansatte 
motiveres. Der skal derfor tages skridt til at mindske de risici, der tages, og for at ændre 
strukturen af motivationsfaktorer. Det er den eneste måde, hvorpå de finansielle institutioners 
fortjenester og den løn, der udbetales til medlemmerne af den overordnede ledelse, kan 
reduceres til et acceptabelt niveau.

Siden starten af krisen er der iværksat adskillige nationale initiativer for at moderere nogle af 
aflønningspolitikkerne og nogle af de overdrevne bonusser, hvilket er sket på forskellig vis 
(adfærdskodeks, skatteforanstaltninger, lønlofter, styrkelse af reglerne for virksomhedsledelse 
etc.). Ordføreren glæder sig over disse initiativer og finder dem nyttige. Ordføreren er 
imidlertid af den opfattelse, at det for at undgå en ukoordineret indsats og for at sikre 
ensartede konkurrencevilkår er nødvendigt med et EU-initiativ vedrørende 
aflønningspolitikken i finanssektoren og i børsnoterede selskaber.

Der er som følge heraf behov for koordinerede EU-foranstaltninger om aflønning af 
medlemmer af ledelsen i finanssektoren og i børsnoterede selskaber.

For at imødegå denne udfordring er ordføreren overbevist om, at der er behov for forskellige 
foranstaltninger på 3 niveauer: Selve sektoren skal forhindres i at tage så mange risici, 
fordelene for de ansatte skal begrænses, og ulemperne for de ansatte skal øges.

Ordføreren glæder sig derfor over de initiativer, der er foreslået af G-20-landene, i Larosière-
rapporten, og som Europa-Kommissionen har taget op i sine to henstillinger (Kommissionens 
henstilling af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren (C(2009) 3159), og 
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Kommissionens henstilling af 30. april 2009 til supplering af henstilling 2004/913/EF og 
2005/162/EF, hvad angår ordningen for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede 
selskaber (C(2009) 3177), hvori Kommissionen har givet udtryk for sin holdning til 
aflønningspolitikken for medlemmer af ledelsen i finansielle institutioner og i børsnoterede 
selskaber.

Med hensyn til aflønningen af medlemmer af ledelsen opfordrer henstillingen 
medlemsstaterne til:

– at begrænse fratrædelsesgodtgørelsen (gyldne håndtryk) (højst to års løn på grundlag 
af den faste komponent af lønnen for medlemmer af ledelsen) og at undlade at 
udbetale fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af utilstrækkelige resultater

– at kræve, at der skal være balance mellem den faste og den variable løn, og at den 
variable løn knyttes til målbare resultatkriterier for at styrke sammenhængen mellem 
resultater og løn

– at fremme virksomhedernes langsigtede bæredygtighed ved at skabe balance mellem 
de kortsigtede og de langsigtede resultatkriterier for aflønningen af medlemmer af 
ledelsen, at udskyde den variable løn, at operere med en overdragelsesperiode for 
aktieoptioner og aktier (mindst tre år), at tilbageholde en del af aktierne indtil 
beskæftigelsesperiodens udløb

– at give virksomheder tilladelse til at kræve tilbagebetaling af variabel løn, der er 
udbetalt på grundlag af data, som senere dokumenteres at være åbenbart fejlagtige 
("clawback").

Med hensyn til proceduren til fastsættelse af aflønningen for medlemmer af ledelsen opfordrer 
henstillingen medlemsstaterne til:

– at udvide visse af de krav om fremlæggelse af oplysninger, der er indeholdt i den 
gældende henstilling, for at forbedre aktionærernes tilsyn med aflønningspolitikken

– at sikre, at aktionærerne, navnlig institutionelle investorer, deltager i 
generalforsamlinger, når det er relevant, og at de gør fornuftig brug af deres stemmeret 
med hensyn til aflønningen af medlemmerne af ledelsen 

– at bestemme, at menige medlemmer af ledelsen for at forhindre interessekonflikter 
ikke bør modtage aktieoptioner som en del af deres løn

– at styrke løn- og vederlagsudvalgets rolle og funktion gennem fastsættelse af nye 
principper vedrørende

i) løn- og vederlagsudvalgenes sammensætning

ii) forpligtelsen for medlemmerne i løn- og vederlagsudvalget til at være til 
stede ved generalforsamlingen, hvor aflønningspolitikken drøftes med henblik 
på at fremkomme med redegørelser til aktionærerne

iii) undgåelse af konflikter med aflønningskonsulenter.
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Disse forslag er imidlertid kun et første forsigtigt skridt. I praksis har det vist sig, at 
henstillinger har en ret begrænset indflydelse på aflønningspolitikken i finanssektoren og i 
børsnoterede selskaber. Ordføreren er derfor overbevist om, at vi bør gå længere, hvis der skal 
opnås reelle ændringer. Ordføreren anmoder Europa-Kommissionen om at fastsætte stærke 
bindende principper om aflønningspolitik i finanssektoren, hvilket støttes af ordføreren for 
kapitalkravsdirektivet, samt fastsætte en procedure, hvorefter børsnoterede selskaber, der ikke 
overholder disse principper, hænges ud; anmoder endvidere Europa-Kommissionen om at 
foretage en konsekvensanalyse/undersøgelse af, om der vil kunne gennemføres en europæisk 
bonusskat samt en europæisk bankskat.

For at tage et sådant skridt skal der konkret sættes fokus på de principper, der er udarbejdet af 
FSB, nemlig en effektiv styring af aflønningen, en effektiv afstemning af aflønningen efter 
fornuftig risikotagning; en afbalanceret sammensætning af aflønningspakken; og endelig et 
effektivt tilsyn og berørte parters engagement.

For at foretage en reel styring af aflønningspakken bør der være mere opmærksomhed på løn-
og vederlagsudvalgets sammensætning, og der bør ske en styrkelse af udvalgets rolle med 
hensyn til fastsættelsen af aflønningspolitikken og fremsættelse af forslag herom til 
tilsynsorganet. Dette bør ske i tæt samarbejde med de ansvarlige for risikostyringen og efter at 
have modtaget aktionærernes råd. Efter ordførerens opfattelse bør det være klart, at menige 
medlemmer af ledelsen, kun kan få en fast løn.

Ordføreren er endvidere af den opfattelse, at en stærk, uafhængig regulerende myndighed skal 
føre tilsyn med og forhåndsgodkende det operationelle risikosystem. Ordføreren støtter 
endvidere fuldt ud udkastet til betænkning om kapitalkravsdirektivet med hensyn til at øge 
kapitalkravene, såfremt der tages højere risici. Der bør tages hensyn til kvalitetsbaserede 
elementer for at fastsætte niveauet for den variable aflønning. Ordføreren foreslår derfor, at 
der som et afgørende kriterium bør tages hensyn til den "sociale merværdi af virksomhedens 
resultater" samt til kriteriet "bæredygtighed", hvor dette er relevant. I betragtning af lønnens 
risikofølsomhed, bør de variable dele af lønnen fastsættes i forhold til opfyldelsen af de 
langsigtede målsætninger, som bør være klart definerede i forvejen. Ordføreren er endvidere 
af den opfattelse, at alle disse principper bør finde anvendelse ved aflønningen af alle, hvis 
arbejde har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for den virksomhed, de arbejder i.

I overensstemmelse med disse principper og for at begrænse fordelene for de ansatte er 
ordføreren af den opfattelse, at der bør fastsættes et loft for bonussen, herunder især at 
bonussen for den enkelte ikke bør udgøre mere end 50 % af deres samlede årsløn. 

Ordføreren fremhæver den omstændighed, at fortjeneste og tab realiseres på forskellige 
tidspunkter, og at udbetalingen af den variable løn følgelig bør udskydes i et tilstrækkeligt 
tidsrum. Størrelsen på den udskudte del og længden af udskydningsperioden bør fastsættes i 
henhold til konjunkturen, forretningens art, risiciene forbundet hermed og de pågældende 
medarbejderes aktiviteter. Ordføreren er fortaler for, at mindst 50 % af den variable løn 
udbetales i form af aktieoptioner, for så vidt disse instrumenter afpasses efter den langfristede 
værdiskabelse og risikoens tidshorisonter, mens aktier eller instrumenter baseret på aktier bør 
være omfattet af en passende tilbageholdelsespolitik.

Ordføreren er endvidere overbevist om behovet for en hårdere beskatning af finansielle 
institutioner, hvis medlemmer af ledelsen betales i form af en aflønningspakke, der ligger over 
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et vist niveau. Ordføreren opfordrer derfor Europa-Kommissionen til at undersøge dette 
forslag. Han opfordrer endvidere Europa-Kommissionen til at pålægge finansielle 
institutioner at betale en finansiel afgift til en slags forsikringsfond for at undgå nye 
finansielle kriser.

For at skabe større gennemsigtighed om aflønningspolitikken i finanssektoren og i 
børsnoterede selskaber er ordføreren overbevist om behovet for en stærk årlig 
aflønningsrapport. I denne rapport bør virksomheder offentliggøre klare, omfattende og 
rettidige oplysninger om deres aflønningspraksis for at lette alle berørte parters konstruktive 
engagement, og tilsynsorganerne bør have adgang til alle de oplysninger, de har behov for at 
kunne vurdere, om de gældende principper overholdes i praksis.


