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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και τις
πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
(2010/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις 
πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (C(2009) 3159),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 που συμπληρώνει τις 
συστάσεις 2004/913/ΕΚ και 2005/162/ΕΚ για το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών (C(2009) 3177),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον 
αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις 
επανατιτλοποίησης και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών 
(COM(2009)0362),

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση «Principles for Sound Compensation Practices» [Αρχές για 
ορθές πολιτικές αποδοχών] του φόρουμ χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΦΧΣ) της
2ας Απριλίου 2009 και τα συνοδευτικά πρότυπα εφαρμογής της 25ης Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη τις αρχές υψηλού επιπέδου της επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής 
εποπτείας (CEBS) σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών της 20ής Απριλίου 2009,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο «Banking Supervision's Compensation Principles and
Standards Assessment Methodology» της Επιτροπής της Βασιλείας του Ιανουαρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακατάλληλη διάρθρωση των αμοιβών των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων που λειτουργούσε ως κίνητρο για την υπερβολική και αλόγιστη ανάληψη
κινδύνων είναι ένα από τα βασικά αίτια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, συνιστώντας ως εκ τούτου μείζον ζήτημα για τους φορείς χάραξης 
πολιτικών και τις ρυθμιστικές αρχές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη πολλών πρωτοβουλιών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ζητήματος αναφορικά με τις προβληματικές
πρακτικές αποδοχών και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας διεθνώς συντονισμένης 
προσέγγισης για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο «Principles for Sound Compensation Practices» του
φόρουμ χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΦΧΣ) που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της 
G20 ορίζει πέντε στοιχεία που πρέπει να διέπουν τις ορθές πρακτικές αποδοχών,
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες επιστημονικές μελέτες και η εμπειρία έχουν υποδείξει
τον περιορισμένο αντίκτυπο των μη δεσμευτικών συστάσεων επί των πολιτικών
αποδοχών, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ισχυρότερου μηχανισμού για 
τη διασφάλιση της τήρησης των συναφών αρχών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η σύσταση ασφαλιστικού ταμείου όπου τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν τέλη προς αποφυγή νέας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Γενικές παρατηρήσεις

1. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του ΦΧΣ σχετικά με τις πολιτικές
αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις εισηγμένες εταιρείες γενικά·

2. στηρίζει πλήρως τις προτάσεις του εισηγητή για την εκπόνηση οδηγιών περί 
κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα θεσπίζουν δεσμευτικές αρχές για τις πολιτικές 
αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

Αποτελεσματική διαχείριση των αποδοχών

3. τονίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να
διαθέτουν επιτροπή αποδοχών που θα χαράσσει την πολιτική αποδοχών, μια επιτροπή
ανεξάρτητη και υπόλογη σε μετόχους και εποπτικές αρχές, που θα συνεργάζεται στενά με
την επιτροπή ανάληψης κινδύνου της εκάστοτε επιχείρησης για την αξιολόγηση των
κινήτρων που παρέχονται από το σύστημα αποδοχών, καθώς και με τους εκπροσώπους
των συνδικαλιστικών ενώσεων·

4. πιστεύει ότι ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αποδοχών θα πρέπει να είναι μέλη του
διαχειριστικού οργάνου χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα στο εκάστοτε χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα·

5. πιστεύει ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν στη χάραξη αειφόρων πολιτικών
αποδοχών και να έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των πολιτικών 
αποδοχών μέσω μη δεσμευτικής ψηφοφορίας επί των εκθέσεων αποδοχών στις γενικές 
συνελεύσεις·

6. τονίζει ότι η αμοιβή μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να
περιλαμβάνει μόνο πάγια αμοιβή και όχι αμοιβές που να σχετίζονται με τις επιδόσεις ή τις 
μετοχές·

7. υπογραμμίζει ότι τα μέλη που εμπλέκονται στην ανάληψη κινδύνου θα πρέπει να είναι
ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες που ελέγχουν, να διαθέτουν την κατάλληλη
αρμοδιότητα και να αμείβονται ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους σε αυτές τις 
επιχειρηματικές μονάδες·

Αποτελεσματική ευθυγράμμιση των αποδοχών με τη συνετή ανάληψη κινδύνων

8. υπογραμμίζει ότι οι αποδοχές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευαισθησία κινδύνου και 
ότι οι προσαρμογές κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε είδους υφιστάμενους 
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και πιθανούς κινδύνους·

9. τονίζει ότι η διαχείριση λειτουργικών κινδύνων θα πρέπει ως εκ τούτου να τυγχάνει
προέγκρισης από τον εποπτικό φορέα·

10. θεωρεί ότι οι μεταβλητές συνιστώσες αποδοχών θα πρέπει να ορίζονται βάσει της
επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων και να προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των 
προτέρων·

11. τονίζει ότι τα συστήματα αμοιβών θα πρέπει να συνδέουν το μέγεθος του αποθεματικού
πρόσθετων αμοιβών με τη συνολική απόδοση της εταιρείας, ενώ τα κίνητρα για τον
απασχολούμενο θα πρέπει να συνδέονται με τη συνεισφορά του/της στην απόδοση, με
εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, καθώς και της ανθρώπινης κρίσης·

12. πιστεύει ότι η αρνητική απόδοση μιας εταιρείας θα πρέπει να συνεπάγεται σημαντική
μείωση των πληρωμών βάσει μεταβλητών συντελεστών αποδοχών, τόσο σε επίπεδο 
τρέχουσας αμοιβής όσο και σε επίπεδο πληρωμών ποσών που έχουν εισπραχθεί, μεταξύ 
άλλων και μέσω ρυθμίσεων «malus» ή «clawback»·

13. είναι της γνώμης ότι τα κριτήρια σύνδεσης των επιδόσεων με την ποιότητα θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του επιπέδου της μεταβλητής συνιστώσας
αποδοχών· προτείνει συνεπώς να λαμβάνεται υπόψη ως ουσιώδες κριτήριο η «κοινωνική 
προστιθέμενη αξία των επιδόσεων των εταιρειών», καθώς και το κριτήριο της 
«αειφορίας» όπου έχει εφαρμογή·

14. θεωρεί ότι στα σχέδια αποδοχών δεν θα πρέπει να εντάσσονται εγγυημένες πρόσθετες
αμοιβές·

15. είναι της γνώμης, για λόγους ηθικής τάξεως, ότι η διαφορά μεταξύ των υψηλότερων και
των χαμηλότερων αποδοχών σε μια εταιρεία θα πρέπει να είναι εύλογη·

16. τονίζει ότι θα πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία, που θα εφαρμόζεται από τον εποπτικό
φορέα, για την επίλυση πιθανών διενέξεων μεταξύ της μονάδας διαχείρισης κινδύνου και 
της επιχειρησιακής μονάδας·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη επέκτασης αυτών των αρχών στις αποδοχές όλων των
υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν υλικό αντίκτυπο στο 
προφίλ κινδύνου της εταιρείας στην οποία απασχολούνται·

Ισορροπημένη δομή του πακέτου αποδοχών

18. τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αποδοχών σταθερών και
μεταβλητών συνιστωσών και ότι συγκεκριμένα οι πρόσθετες αποδοχές του εκάστοτε
απασχολούμενου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των συνολικών ετήσιων 
αποδοχών του·

19. προτείνει την καταβολή αποδοχών μεταβλητής συνιστώσας μόνο εάν κάτι τέτοιο κρίνεται
αειφόρο υπό το πρίσμα της οικονομικής κατάστασης του ιδρύματος και εάν αιτιολογείται 
υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων επιδόσεων της εταιρείας·
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20. υπογραμμίζει ότι το υπό αναστολή τμήμα των αποδοχών και η διάρκεια της περιόδου
αναστολής θα πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με τον κύκλο και τη φύση της οικονομικής
δραστηριότητας, τους κινδύνους και τις δραστηριότητες του εκάστοτε απασχολούμενου·

21. πιστεύει ότι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, των αποδοχών
μεταβλητού συντελεστή θα πρέπει να καταβάλλεται σε μετοχές ή μέσα συνδεόμενα με 
μετοχές, εφόσον τα μέσα αυτά δημιουργούν κίνητρα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη 
δημιουργία αξίας και τους χρονικούς ορίζοντες του κινδύνου·

22. προτείνει τη θέσπιση μέγιστου ορίου δύο ετών επί του σταθερού συντελεστή
αποζημίωσης διευθυντικού στελέχους επί της αποζημίωσης απόλυσης («χρυσά 
αλεξίπτωτα») στην περίπτωση πρόωρης λήξης της συνεργασίας, καθώς και την 
απαγόρευση της αποζημίωσης απόλυσης σε περίπτωση μη ικανοποιητικών επιδόσεων ή 
εθελούσιας αποχώρησης·

Αποτελεσματική εποπτεία και εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών

23. πιστεύει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν σαφείς, πλήρεις και επίκαιρες
πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές αμοιβών τους προς διευκόλυνση της 
εποικοδομητικής εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων μερών και ότι οι εποπτικές αρχές 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες αρχές·

24. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ισχυρές δεσμευτικές αρχές για τις πολιτικές
αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα όπως προτείνεται στο σχέδιο έκθεσης για την 
οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD) και μια διαδικασία κατονομασίας και 
ονειδισμού για τις εισηγμένες εταιρείες που δεν τηρούν αυτές τις αρχές·

25. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει νομοθετικά τον καθοριστικό ρόλο των εποπτικών 
αρχών σε ζητήματα πολιτικής αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων·

26. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη σκοπιμότητα
θέσπισης ευρωπαϊκού φόρου επί των πρόσθετων αμοιβών·

27. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ασφαλιστικό σύστημα χρηματοδοτούμενο από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αποτροπή νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε προκλήθηκε μεταξύ άλλων
από την υπερβολική ανάληψη κινδύνου από μεγάλη ποικιλία εταιρειών του
χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι επενδυτικές τράπεζες, οι τράπεζες, τα αμοιβαία κεφάλαια
αντιστάθμισης κινδύνου συνέβαλαν στη συσσώρευση υπερβολικών κινδύνων σε επίπεδο 
επιμέρους εταιρειών, αλλά ακόμη περισσότερο στη συσσώρευση συστημικού κινδύνου.

Οι αποφάσεις ανάληψης αυτών των κινδύνων προήλθαν από τα διοικητικά συμβούλια και 
τους προέδρους των επιχειρήσεων και από τους απασχολούμενους σε αυτές. Τα κίνητρά τους
ήταν απλά:

- Όσο μεγαλύτερους κινδύνους αναλαμβάνει μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη είναι η
πιθανή κερδοφορία.

- Όσο μεγαλύτερη η κερδοφορία μιας εταιρείας, τόσο μεγαλύτερες οι καταβαλλόμενες 
αμοιβές.

Εντούτοις, το επίπεδο των συνολικών καταβληθέντων αμοιβών δεν άλλαξε σημαντικά παρά
τη μείωση της κερδοφορίας, όπως απέδειξε ο εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης 
Andrew Cuomo· πράγματι, πάντα υπάρχουν οι φορολογούμενοι να σώσουν την κατάσταση.

Με αυτόν τον τρόπο οι απασχολούμενοι στον χρηματοπιστωτικό τομέα απολαμβάνουν, με τη 
μορφή πρόσθετων αμοιβών, τους καρπούς των υπερβολικών κινδύνων που αναλαμβάνουν για 
τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Το αρνητικό ενδεχόμενο σε προσωπικό επίπεδο είναι το
ενδεχόμενο απόλυσης, δηλαδή μηδενικές αποδοχές. Αντίθετα, το ευρύτερο αρνητικό
ενδεχόμενο θίγει τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η επανάληψη μιας τέτοιας κρίσης και να αλλάξει αυτός ο
παράλογος συλλογισμός, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα
συστήματα κινήτρων που παρέχονται στους επιμέρους απασχολούμενους. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να αναληφθούν δράσεις για τη μείωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και τον 
επανασχεδιασμό του συστήματος κινήτρων. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν σε
αποδεκτά επίπεδα τα κέρδη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οι αμοιβές που 
καταβάλλονται σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε προέδρους εταιρειών.

Από την εμφάνιση της κρίσης έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για
τον περιορισμό ορισμένων πολιτικών αποδοχών και υπερβολικών πρόσθετων αμοιβών. 
Επρόκειτο για πρωτοβουλίες διαφόρων ειδών (κώδικας δεοντολογίας, φορολογικά μέτρα, 
ανώτατα μισθολογικά όρια, ενίσχυση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης κ.λπ.). Ο
εισηγητής χαιρετίζει αυτές τις πρωτοβουλίες και τις θεωρεί χρήσιμες. Ωστόσο, προκειμένου
να αποφευχθεί η έλλειψη συντονισμού και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, ο 
εισηγητής είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να αναληφθεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 
πολιτική αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις εισηγμένες εταιρείες.

Για όλους αυτούς τους λόγους, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση σχετικά με τις
αποδοχές των διοικητικών στελεχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις εισηγμένες 
εταιρείες.
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Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι χρειάζεται
συνδυασμός μέτρων σε 3 επίπεδα: ο ίδιος ο κλάδος θα πρέπει να αποφεύγει την ανάληψη 
τόσο μεγάλου αριθμού κινδύνων, τα πιθανά οφέλη για τον απασχολούμενο θα πρέπει να 
μειωθούν και η πιθανή ζημία για τον απασχολούμενο θα πρέπει να αυξηθεί.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που πρότεινε η G20, την έκθεση de
Larosière και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στις δύο
συστάσεις της, (σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές 
αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (C(2009) 3159), και σύσταση της 
Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 που συμπληρώνουν τις συστάσεις 2004/913/ΕΚ και
2005/162/ΕΚ αναφορικά με το καθεστώς των αποδοχών των διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων εταιρειών (C(2009) 3177), όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις απόψεις 
της για την πολιτική αποδοχών των διοικητικών στελεχών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.

Σχετικά με τη διάρθρωση των αποδοχών των διοικητικών στελεχών, η σύσταση καλεί τα 
κράτη μέλη να:

- καθορίσουν όριο (κατά μέγιστο 2 έτη των αποδοχών σταθερών μεταβλητών του 
διοικητικού στελέχους) για τις αποζημιώσεις απολύσεως (χρυσό αλεξίπτωτο) και σε 
περίπτωση αρνητικών επιδόσεων να απαγορεύσουν την καταβολή αποζημιώσεως 
απολύσεως·

- απαιτούν ισορροπημένη σχέση μεταξύ των σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών 
των αποδοχών και οι μεταβλητές συνιστώσες να συνδέονται με προκαθορισμένα και 
μετρήσιμα κριτήρια επιδόσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ 
επιδόσεων και αμοιβής·

- προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη αειφορία των εταιρειών με την εξισορρόπηση των
κριτηρίων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιδόσεων για τις αποδοχές των 
διοικητικών στελεχών, μια ελάχιστη επενδυτική περίοδο σε δικαιώματα προαίρεσης 
και μετοχές (τουλάχιστον τρία έτη)· διατήρηση μέρους των μετοχών μέχρι τη λήξη της 
απασχόλησης·

- επιτρέπουν στις εταιρείες την επανείσπραξη μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών
που καταβλήθηκαν βάσει δεδομένων που απεδείχθησαν ανακριβή («clawback»).

Σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των αποδοχών των εκτελεστικών στελεχών, η 
σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να:

- επεκτείνουν ορισμένες υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που περιέχονται στην 
υφιστάμενη σύσταση προκειμένου να βελτιωθεί η επισκόπηση των πολιτικών 
αποδοχών εκ μέρους των μετόχων·

- διασφαλίσουν ότι οι μέτοχοι, ιδιαίτερα οι θεσμικοί επενδυτές, θα παραβρίσκονται
στις γενικές συνελεύσεις, όπου θα κάνουν κατάλληλη και λελογισμένη χρήση των 
ψήφων τους σε θέματα αποδοχών των διοικητικών στελεχών·

- μεριμνήσουν ώστε μη εκτελεστικά στελέχη να μη λαμβάνουν δικαιώματα
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προαίρεσης μετοχών ως μερίδιο των αποδοχών τους, προς αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων·

- ενισχύσουν τον ρόλο και τη λειτουργία της επιτροπής αποδοχών με τη θέσπιση νέων 
αρχών σχετικά με 

(i) τη σύσταση των επιτροπών αποδοχών·

(ii) την υποχρέωση για τα μέλη της επιτροπής αποδοχών να είναι παρόντα στη
γενική συνέλευση όπου συζητείται η πολιτική αποδοχών, προκειμένου να
παρέχουν εξηγήσεις στους μετόχους·

(iii) την αποφυγή διενέξεων των συμβούλων αποδοχών.

Εντούτοις, οι προτάσεις αυτές συνιστούν μόνο ένα πρώτο συνετό βήμα. Η πράξη έδειξε τον
μάλλον περιορισμένο αντίκτυπο των συστάσεων στην πολιτική αποδοχών στον
χρηματοπιστωτικό τομέα και στις εισηγμένες εταιρείες. Συνεπώς, προκειμένου να αλλάξει
πράγματι κάτι, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω και
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ισχυρές δεσμευτικές αρχές για τις πολιτικές 
αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως υποστηρίζει ο εισηγητής της οδηγίας CRD
και μια διαδικασία κατονομασίας και επονειδισμού για τις εισηγμένες εταιρείες που δεν 
τηρούν αυτές τις αρχές· επίσης, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση 
επιπτώσεων/μελέτη σκοπιμότητας για την επιβολή ευρωπαϊκού φόρου επί των πρόσθετων 
αμοιβών καθώς και ευρωπαϊκού φόρου επί των τραπεζικών συναλλαγών.

Για την υλοποίηση μιας επόμενης δράσης τέτοιας φύσεως, στο επίκεντρο θα πρέπει να
βρίσκονται οι αρχές που εκπόνησε το ΦΧΣ, δηλαδή μια αποδοτική διαχείριση των αμοιβών, 
μια αποδοτική ευθυγράμμιση των αμοιβών με τη συνετή ανάληψη κινδύνου, μια 
ισορροπημένη διάρθρωση της δέσμης αποδοχών, και τέλος μια αποτελεσματική εποπτεία και 
εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική διαχείριση της δέσμης αμοιβών, θα πρέπει να
αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία στη σύνθεση της επιτροπής αποδοχών και να της ανατεθεί 
σημαντικότερος ρόλος στη χάραξη της πολιτικής αποδοχών και υποβολής αυτής στην 
εποπτική αρχή. Τούτο θα πρέπει να πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τους
αρμόδιους διαχείρισης κινδύνου και μετά από τη γνωμοδότηση των μετόχων. Κατά την
άποψη του εισηγητή, θα πρέπει να είναι σαφές ότι τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη θα 
πρέπει να εισπράττουν μόνο σταθερές αποδοχές.

Περαιτέρω, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το σύστημα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου 
θα πρέπει να υπόκειται σε εποπτικό έλεγχο και προέγκριση από ισχυρό ανεξάρτητο 
ρυθμιστικό φορέα. Επιπλέον, ο εισηγητής στηρίζει πλήρως την προσέγγιση που υιοθετείται
στο σχέδιο έκθεσης για την πρόταση οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων που κάνει λόγο 
για αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε περίπτωση ανάληψης μεγαλύτερων κινδύνων. 
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ποιοτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του επιπέδου
των αποδοχών μεταβλητών συνιστωσών· προτείνει ως εκ τούτου να λαμβάνεται υπόψη «η
κοινωνική προστιθέμενη αξία των επιδόσεων των εταιρειών» ως ουσιαστικό κριτήριο, καθώς
και τα κριτήρια αειφορίας, όπου έχουν εφαρμογή· δεδομένης της ευαισθησίας κινδύνου, το 
ποσό των αποδοχών μεταβλητών συνιστωσών θα πρέπει να προσδιορίζεται ανάλογα με την 
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επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, που θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και εκ 
των προτέρων· ο εισηγητής είναι επίσης της άποψης ότι όλες αυτές οι αρχές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε όσους ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες με υλικό αντίκτυπο στο 
προφίλ κινδύνου της εταιρείας στην οποία απασχολούνται.

Σύμφωνα με αυτές τις αρχές και προκειμένου να περιοριστούν τα πιθανά οφέλη για τον
απασχολούμενο, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι θα πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο στις 
πρόσθετες αμοιβές, συγκεκριμένα δε η πρόσθετη αμοιβή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% 
των συνολικών ετήσιων αποδοχών του εκάστοτε απασχολούμενου.

Ο εισηγητής τονίζει το γεγονός ότι τα κέρδη και οι ζημίες σημειώνονται σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους και οι αμοιβές μεταβλητών συνιστωσών θα πρέπει να αναστέλλονται
αναλόγως για επαρκές χρονικό διάστημα· το ύψος του αναστελλόμενου μεριδίου και η
διάρκεια της περιόδου αναστολής θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με τον κύκλο και τη φύση
της οικονομικής δραστηριότητας, τους κινδύνους που ενέχει και τις δραστηριότητες των 
εκάστοτε απασχολούμενων. Οι εισηγητής τάσσεται υπέρ της θέσπισης ποσοστού τουλάχιστον
50% της αμοιβής μεταβλητών συνιστωσών το οποίο θα καταβάλλεται με τη μορφή
δικαιωμάτων προαίρεσης εφόσον αυτά τα μέσα δημιουργούν κίνητρα συνδεδεμένα με τη 
μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και τους χρονικούς ορίζοντες του κινδύνου, ενώ οι αμοιβές 
με τη μορφή μετοχών και συναφών μέσων θα πρέπει να υπόκεινται σε πολιτική διατήρησης 
τίτλων.

Ο εισηγητής είναι επίσης πεπεισμένος για την ανάγκη μεγαλύτερης φορολόγησης των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι διευθυντές των οποίων εισπράττουν δέσμη αμοιβών
μεγαλύτερη από ένα ορισμένο όριο· καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει
αυτήν την πρόταση· καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει εισφορά στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη σύσταση ενός είδους ασφαλιστικού ταμείου για την 
αποτροπή νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Για μεγαλύτερη διαφάνεια στην πολιτική αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις
εισηγμένες εταιρείες, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος για την ανάγκη υποβολής έγκυρης 
ετήσιας έκθεσης περί αποδοχών. Με την εν λόγω έκθεση οι εταιρείες θα δημοσιοποιούν
σαφείς, πλήρεις και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές αποδοχών τους για την
εποικοδομητική εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών, και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των πρακτικών προς τις αρχές.


