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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamise ning 
finantsteenuste sektori tasustamispoliitika kohta
(2010/2009(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitust palgapoliitika kohta 
finantsteenuste sektoris (K(2009) 3159);

– võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitust, millega täiendatakse soovitusi 
2004/913/EÜ ja 2005/162/EÜ seoses noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või 
järelevalveorgani liikmete tasustamiskorraga (K(2009) 3177);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses 
kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning 
tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega (KOM(2009)0362);

– võttes arvesse finantsstabiilsuse foorumi 2. aprilli 2009. aasta usaldusväärsete 
tasustamistavade põhimõtteid ja nendega kaasnevaid 25. septembri 2009. aasta 
rakendusstandardeid;

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee 20. aprilli 2009. aasta 
kõrgetasemelisi tasustamispoliitika põhimõtteid;

– võttes arvesse Baseli pangajärelevalve komitee 2010. aasta jaanuari tasustamispõhimõtteid 
ja standardite hindamise metoodikat;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et finantsasutuste kohatu tasustamiskorraldus, mis soodustab ülemäärast ja 
ettevaatamatut riskide võtmist, on praeguse finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi peamisi 
põhjusi, ja seega suurt muret põhjustav küsimus poliitikakujundajate ja reguleerivate 
asutuste jaoks;

B. arvestades, et ülemaailmsel, Euroopa ja riigi tasandil on tehtud arvukaid algatusi, et 
tegeleda probleemi valmistavate tasustamistavadega, ja arvestades, et ülemaailmselt 
koordineeritud lähenemine on oluline selleks, et tagada võrdne konkurentsiolukord;

C. arvestades, et finantsstabiilsuse foorumi usaldusväärsete tasustamistavade põhimõtetes, 
mille kiitsid heaks G20 juhid, esitatakse usaldusväärsete tasustamistavade viis elementi;

D. arvestades, et mitu teaduslikku uuringut ja kogemused on näidanud, kui piiratud mõju 
avaldavad mittekohustuslikud soovitused tasustamispoliitikale, mis toonitab vajadust võtta 
kasutusele rangem meede, et tagada põhimõtete järgimine;

E. arvestades, et uue finantskriisi ärahoidmiseks tuleb luua kindlustusfond, mida rahastatakse 
finantsasutuste makstavast finantsteenustele kehtestatavast tasust,
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Üldised märkused

1. väljendab rahulolu komisjoni ja finantsstabiilsuse foorumi tehtud algatusega, mis käsitleb 
finantssektori tasustamispoliitikat ja noteeritud äriühinguid üldiselt;

2. toetab täielikult raportööri ettepanekuid kapitalinõuete direktiivide kohta, milles esitatakse 
finantssektori tasustamispoliitikat käsitlevad siduvad põhimõtted;

Tasustamise tõhus juhtimine

3. toonitab, et igal finantsasutusel ja noteeritud äriühingul peaks olema tasustamiskomitee, 
kes määrab kindlaks tasustamispoliitika ning kes peab olema sõltumatu, andma aru 
osanikele ja järelevalveasutustele ning tegema tasustamissüsteemi raames loodud 
stiimulite hindamisel tihedat koostööd äriühingu riskihindamiskomiteega ja ametiühingute 
esindajatega;

4. on arvamusel, et töötasukomisjoni esimees ja liikmed peavad olema juhtimisorgani 
liikmed, kes ei täida asjaomases finantsasutuses ühtegi täidesaatvat funktsiooni;

5. on arvamusel, et osanikud peavad kaasa aitama säästva tasustamispoliitika 
kindlaksmääramisele ning neil peab olema võimalik väljendada oma arvamust 
tasustamispoliitika kohta üldkoosolekul, kasutades selleks tasustamist käsitlevate 
aruannete puhul mittesiduvat hääletamist;

6. toonitab, et nende juhatuse liikmete tasu, kes ei täida juhtivülesandeid, peab koosnema 
ainult kindlaksmääratud töötasust ning ei tohi sisaldada tulemushüvitist ega aktsiapõhist 
tasu;

7. rõhutab, et riskijärelevalvega tegelevad liikmed peavad olema sõltumatud nende 
järelevalve all asuvatest äriüksustest, neil peavad olema asjakohased volitused ning neid 
tuleb tasustada sõltumata kõnealuste äriüksuste tulemuslikkusest;

Tasustamise tulemuslik vastavusse viimine aruka riskide võtmisega

8. toonitab, et tasustamisel tuleks arvestada riske ning riskikorrigeerimisel tuleks võtta 
arvesse igat tüüpi praeguseid ja võimalikke riske;

9. rõhutab, et seepärast peab operatsiooniriski juhtimise eelnevalt heaks kiitma 
järelevalveasutus;

10. on arvamusel, et muutuvate töötasude summad tuleks kindlaks määrata vastavalt 
pikaajaliste eesmärkide saavutamisele, mis tuleks eelnevalt selgelt määratleda; 

11. toonitab, et tasustamissüsteemides tuleks preemiafondi suurus siduda äriühingu üldise 
tulemuslikkusega ning töötajate stiimulid tuleks siduda nende panusega 
tulemuslikkusesse, samal ajal kui kõnealuse seose kindlaksmääramisel oleks oma osa 
kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel kriteeriumidel, nagu ka üksikisikute kaalutlusvõimel;

12. on arvamusel, et äriühingu negatiivse tulemuslikkuse korral tuleks muutuvpalga 
koguväljamakseid märkimisväärselt vähendada nii praeguse tasustamise kui ka varem 
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teenitud summade väljamaksete osas, sealhulgas nt tulemushüvitise hilisema 
tagasinõudmise abil;

13. on arvamusel, et neid tulemuslikkuse kriteeriumeid, mis on seotud kvaliteediga, tuleks 
võtta arvesse, et teha kindlaks muutuvate töötasude tase; teeb seepärast ettepaneku 
arvestada olulise kriteeriumina „äriühingute tulemuslikkuse sotsiaalset lisandväärtust” ja 
vajaduse korral samuti nn säästvuse kriteeriumit;

14. leiab, et tagatud preemiad ei tohi olla tasustamisplaanide osa;

15. on eetilistel põhjustel arvamusel, et vahe äriühingu kõrgeima ja madalaima töötasu vahel 
peab olema mõistlik;

16. toonitab, et järelevalveasutus peab kehtestama korra ja seda kohaldama, et lahendada 
võimalikke konflikte riskijuhtimise üksuse ja tegevusüksuse vahel;

17. rõhutab, et neid põhimõtteid tuleb laiendada kõikide töötajate töötasudele, kelle kutsetöö 
avaldab olulist mõju neid palganud äriühingu riskiprofiilile;

Tasustamispaketi tasakaalustatud ülesehitus 

18. toonitab, et muutuvad ja kindlaksmääratud töötasud peavad olema sobivalt tasakaalustatud 
ning et eelkõige üksikisiku preemia ei tohi moodustada rohkem kui 50% tema aastapalga 
kogusummast;

19. teeb ettepaneku maksta muutuvat töötasu ainult sel juhul, kui see on säästev asutuse 
finantsolukorra seisukohast ja põhjendatud äriühingu pikaajalise tulemuslikkuse 
seisukohast;

20. toonitab, et edasilükatud osa ja edasilükkamisperioodi pikkus tuleb kehtestada vastavalt 
konjunktuuritsüklile, äri olemusele, selle riskidele ning kõnealuse töötaja tegevusele;

21. on arvamusel, et suurem osa muutuvast töötasust, st rohkem kui 50%, tuleks maksta 
aktsiates või nendega seotud instrumentides, kui need instrumendid pakuvad stiimuleid, 
mis on kooskõlas pikaajalise väärtuse loomisega ja ajamõõtme riskidega;

22. teeb ettepaneku kehtestada haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete 
lahkumishüvitise (nn kuldne langevari) ülempiiriks varase töökohalt lahkumise korral 
kuni kahe aasta töötasu püsikomponent ja keelata lahkumishüvitise maksmine kohustuse 
rikkumise või omal soovil lahkumise puhul;

Tõhus järelevalve ja sidusrühmade kaasatus

23. on arvamusel, et äriühingud peaksid avaldama selget, ülevaatlikku ja ajakohast teavet 
nende tasustamistavade kohta, et hõlbustada kõigi sidusrühmade konstruktiivset kaasatust, 
ja et järelevalveasutused peavad pääsema juurde kogu teabele, mida nad vajavad 
kohaldatavate põhimõtete järgimise hindamiseks;

24. palub komisjonil võtta vastu ranged, finantssektoris täitmiseks kohustuslikud 
tasustamispoliitika põhimõtted, nagu seda soovitatakse kapitalinõuete direktiivi käsitlevas 
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raporti projektis, ning avalikustama selliste noteeritud äriühingute nimed, kes kõnealuseid 
põhimõtteid ei järgi;

25. palub komisjonil õigusaktidega tagada järelevalveasutuse otsustav roll tasustamispoliitika 
ja riskijuhtimise valdkonnas;

26. palub komisjonil viia läbi mõju hindamine Euroopa preemiamaksu kehtestamise 
teostatavuse kohta;

27. nõuab, et komisjon looks uue finantskriisi ärahoidmiseks kindlustussüsteemi, mida 
rahastataks finantsasutuste makstavatest tasudest;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
ELi ja liikmesriikide reguleerivatele asutustele.
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SELETUSKIRI

Praeguse finants- ja majanduskriisi põhjustas muu hulgas ülemäärane riskide võtmine, mis 
toimus finantssektori väga erinevates äriühingutes. Investeerimispangad, pangad, 
riskihajutamisfondid – kõik nad osalesid mitte üksnes ülemääraste riskide võtmises 
üksikfirmade tasandil, vaid ka süsteemsete riskide kogumi loomises.

Riskivõtmise otsuseid kannustasid tegema äriühingute juhatus ja juhtivtöötajad ning nende 
töötajad. Nende motivatsioon oli lihtne:

– mida suuremaid riske äriühing võtab, seda suurem on tõenäoline kasumlikkus;

– mida suurem on äriühingu kasumlikkus, seda suuremat tasu makstakse.

Kuid kui kasum vähenes, ei muutunud tasustamise üldine tase oluliselt, nagu seda tõestas 
New Yorgi osariigi peaprokurör Andrew Cuomo. Tõepoolest, alati on olemas maksumaksjad, 
kes aitavad hädast välja.

Seega saavad finantssektori töötajad preemia kujul hüvitist selle eest, et nad võtavad 
ülemääraseid riske, mis jäävad neile tööd andvate äriühingute kanda. Nende jaoks piirdub risk 
vallandamisega, mis võrdub nulltasustamisega. Kahju jääb aga äriühingutele, kus nad 
töötavad, ja neist väljapoole.

Raportöör on veendunud, et sellise kriisi kordumise vältimiseks ja niisuguse ebaloogilise 
mõtlemise muutmiseks tuleb lähemalt uurida üksiktöötajate stiimulite mehhanismi. Seetõttu 
tuleks võtta meetmed, vähendada võetud riske ja kujundada ergutusmehhanismid ümber.
Ainult sel viisil on võimalik vähendada finantsasutuste kasumit ning juhatuse liikmetele ja 
juhtivtöötajatele makstavat tasu aktsepteeritava tasemeni.

Alates kriisi algusest on tehtud mitu riiklikku algatust, et muuta teatav tasustamispoliitika ja 
preemiad mõõdukamaks, kusjuures see toimus erineval kujul (kodukord, maksumeetmed, 
palga ülempiiri kehtestamine, ettevõtte üldjuhtimise eeskirjade tõhustamine jne). Raportöör 
väljendab rahulolu nende algatustega ja arvab, et need on kasulikud. Kuid selleks, et vältida 
koordineerimata lähenemist ning luua võrdne konkurentsiolukord, arvab raportöör, et tuleks 
teha finantssektori ja noteeritud äriühingute tasustamispoliitikat käsitlev Euroopa algatus.

Neil põhjustel on vaja koordineeritud Euroopa meedet finantssektori ja noteeritud äriühingute 
haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamise kohta.

Raportöör on veendunud, et selle ülesande täitmiseks läheb vaja meetmete kogumit kolmel 
tasandil: sektoril ei tohi lubada võtta nii palju riske, töötajate saadavat kasu tuleb piirata ja 
vastutust suurendada.

Seetõttu väljendab raportöör heameelt G20 esildatud algatuste, Larosière'i raporti ning 
Euroopa Komisjoni algatuste üle, mis on saanud järje kahe soovituses (komisjoni 30. aprilli 
2009. aasta soovitus palgapoliitika kohta finantsteenuste sektoris (K(2009) 3159 ning 
komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitus, millega täiendatakse soovitusi 2004/913/EÜ ja 
2005/162/EÜ seoses noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete 
tasustamiskorraga (K(2009) 3177)), milles komisjon esitab oma seisukoha finantsasutuste 
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ning börsil noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete 
tasustamispoliitika kohta.

Seoses haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamisega tehakse soovituses 
liikmesriikidele järgmised ettepanekud:

– kehtestada lahkumishüvitise ehk nn kuldse langevarju ülempiir (kõige rohkem 
haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikme kahe aasta püsipalk) ning keelata 
lahkumishüvitise maksmine tööülesannete täitmise ebaõnnestumise korral;

– nõuda tasakaalu põhi- ja muutuvpalga vahel ning siduda muutuvpalk eelnevalt 
kindlaks määratud ja mõõdetavate tulemuskriteeriumidega, et tugevdada sidet 
tulemuslikkuse ja tasu vahel;

– edendada äriühingute pikaajalist jätkusuutlikkust, kasutades selleks pika- ja 
lühiajaliste tulemuskriteeriumide tasakaalustamist haldus-, juhtiv- või 
järelevalveorgani liikmete tasustamisel, muutuvpalga maksmisega viivitamist teatava 
ajaperioodi jooksul, õiguste omandamise miinimumperioodi aktsiate ja 
aktsiaoptsioonide puhul (vähemalt kolm aastat); teatava osa aktsiate alleshoidmist kuni 
töösuhte lõppemiseni;

– võimaldada äriühingutel nõuda tagasi muutuvpalka, kui see maksti hiljem 
märkimisväärselt ebatäpseks osutunud andmete alusel.

Seoses haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamise kindlaksmääramisega 
tehakse soovituses liikmesriikidele järgmised ettepanekud:

– laiendada olemasolevas soovituses sisalduvaid teatavaid andmete avalikustamise 
nõudeid, et parandada aktsionäride järelevalvet tasustamispoliitika üle;

– tagada, et aktsionärid, eriti institutsionaalsed investorid, osaleksid vajaduse korral 
üldkoosolekutel ning kasutaksid oma hääleõigust haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani 
liikmete tasustamisega seotud küsimuses kaalutletult;

– näha ette, et juhte, kes ei kuulu tegevjuhtkonda, ei tasustataks aktsiaoptsioonide 
andmisega, et vältida huvide konflikti;

– tugevdada töötasu komisjoni rolli ja toimimist uute põhimõtete abil, mis puudutavad 
järgmist:

i) töötasu komisjonide koosseis;

ii) töötasu komisjoni liikmete kohustus osaleda üldkoosolekul, kus arutatakse 
tasustamispoliitikat, et anda aktsionäridele selgitusi;

iii) vältida töötasukonsultantide huvide konflikte.

Need ettepanekud on vaid esimesed ettevaatlikud sammud. Praktikas on selgunud, et 
soovitused avaldavad finantssektori ja noteeritud äriühingute tasustamispoliitikale üsna 
piiratud mõju. Seetõttu on raportöör veendunud, et kui me tahame tõelist muutust, tuleb võtta 
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rangemad meetmed. Raportöör taotleb, et Euroopa Komisjon kehtestaks ranged, täitmiseks 
kohustuslikud põhimõtted tasustamispoliitika kohta finantssektoris, mida toetab ka 
kapitalinõuete direktiivi raportöör, ning selliste noteeritud äriühingute nimede avalikustamist, 
kes kõnealuseid põhimõtteid ei järgi; taotleb, et Euroopa Komisjon viiks läbi mõju 
hindamise/uuringu Euroopa preemiamaksu ja ka Euroopa pangamaksu kehtestamise 
teostatavuse kohta.

Sellise järgmise sammu tegemiseks tuleks keskenduda konkreetselt finantsstabiilsuse foorumi 
väljatöötatud põhimõtetele, mis on järgmised: tasustamise tõhus juhtimine, tasustamise 
tulemuslik vastavusse viimine aruka riskide võtmisega; tasustamispaketi tasakaalustatud 
ülesehitus, ning tõhus järelevalve ja sidusrühmade kaasatus. 

Palgapaketi tõelise juhtimise saavutamiseks tuleks pöörata suuremat tähelepanu töötasu 
komisjoni koosseisule ja anda talle suurem roll tasustamispoliitika kindlaksmääramisel ja 
selle esildamisel järelevalveasutusele. Seda tuleks teha tihedas koostöös riskijuhtijatega ning 
pärast aktsionäridelt nõu saamist. Raportööri arvates peaks olema selge, et haldus-, juhtiv- või 
järelevalveorgani liikmed, kes ei täida juhtivülesandeid, saavad üksnes kindlaksmääratud 
töötasu.

Lisaks on raportöör arvamusel, et operatsiooniriski skeemi üle peab järelevalvet tegema tugev 
sõltumatu reguleeriv asutus, selle samuti eelnevalt heaks kiidab. Raportöör toetab täielikult 
kapitalinõuete direktiivi ettepanekut käsitlevas raporti projektis võetud lähenemist, mille 
raames suurendatakse kapitalinõudeid suurema riskide võtmise korral. Samuti tuleb arvestada 
kvaliteediga seotud elementidega, et määrata kindlaks muutuvpalga tase; seepärast teeb ta 
ettepaneku võtta ühe olulise kriteeriumina arvesse äriühingute tulemuslikkuse sotsiaalset 
lisandväärtust, ja vajaduse korral ka säästvuse kriteeriumit; arvestades selle riskitundlikkust, 
tuleks muutuvpalga summa kindlaks määrata vastavalt pikaajaliste eesmärkide saavutamisele, 
mis tuleks eelnevalt selgelt määratleda; raportöör on lisaks arvamusel, et kõiki neid 
põhimõtteid tuleb kohaldada kõikide selliste isikute tasustamise suhtes, kelle kutsetöö avaldab 
olulist mõju neile tööd andva äriühingu riskiprofiilile.

Raportöör on arvamusel, et kooskõlas nimetatud põhimõtetega ja selleks, et piirata töötajate 
saadavat kasu, tuleb kehtestada preemiate ülempiir, nimelt ei tohi eelkõige üksikisiku preemia 
moodustada rohkem kui 50% nende aastapalgast.

Rportöör toonitab asjaolu, et kasumit ja kahjumit saadakse erinevate ajavahemiku jooksul 
ning seega tuleks muutuvtasude väljamaksmist vastavalt edasi lükata piisava perioodi võrra;
edasilükatud osa suurus ja edasilükkamisperioodi pikkus tuleks kehtestada vastavalt 
konjunktuuritsüklile, äri olemusele, selle riskidele ning kõnealuse töötaja tegevusele.
Raportöör on selle poolt, et vähemalt 50% muutuvpalgast makstaks nii kaua välja 
aktsiaoptsioonidena, kuni need instrumendid loovad stiimuleid, mis on kooskõlas pikaajalise 
väärtuse loomisega ja ajamõõtme riskidega, ning aktsiates või nendega seotud instrumentides 
väljamaksete suhtes tuleb kohaldada asjakohast aktsiate säilitamiseks kohustavat poliitikat.

Raportöör on veendunud, et kõrgemalt tuleb maksustada neid finantsasutusi, mille haldus-, 
juhtiv- või järelevalveorgani liikmetele makstakse teatavat taset ületavat palgapaketti.
Seepärast palub ta Euroopa Komisjonil kõnealuse soovitusega põhjalikult tutvuda. Samuti 
palub ta komisjonil kehtestada lisaks finantsasutustele selline finantstasu, millega saaks 
rahastada uue kriisi ärahoidmise kindlustusfondi.
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Raportöör on veendunud, et finantssektori ja noteeritud äriühingute tasustamispoliitika 
läbipaistvuse suurendamiseks on vaja iga-aastast tõhusat aruannet töötasu kohta. Selles 
aruandes peaksid äriühingud avaldama selget, ülevaatlikku ja ajakohast teavet nende 
tasustamistavade kohta, et hõlbustada kõigi sidusrühmade konstruktiivset kaasatust, ja et 
järelevalveasutused peavad pääsema juurde kogu teabele, mida nad vajavad kohaldatavatele 
põhimõtetele vastavuse hindamiseks.


