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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

rahoituspalvelualan julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten 
jäsenten palkoista ja palkkioista 
(2010/2009(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen rahoituspalvelualan 
palkka- ja palkkiopolitiikasta (C(2009)3159),

– ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen suositusten 
2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto-
tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan järjestelmän osalta (C(2009) 
3177),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja 
uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja 
palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (KOM(2009)0362),

– ottaa huomioon rahamarkkinoiden vakausfoorumin 2. huhtikuuta 2009 hyväksymät 
periaatteet moitteettomista palkitsemiskäytännöistä sekä 25. syyskuuta 2009 hyväksytyt 
täytäntöönpanonormit,

– ottaa huomioon Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean 20. huhtikuuta 2009 
antamat korkeatasoiset periaatteet palkka- ja palkkiopolitiikasta,

– ottaa huomioon pankkivalvonnan Baselin komitean tammikuussa 2010 laatimat 
palkitsemisperiaatteet ja normien arviointimenetelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että joidenkin rahoituslaitosten epäasianmukaiset palkka- ja 
palkkiorakenteet, jotka kannustavat liialliseen ja varomattomaan riskinottoon, ovat olleet 
yksi keskeisiä syitä nykyiseen rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiin, ja siksi ne ovat 
merkittävä huolenaihe poliittisille päättäjille ja sääntelijöille, 

B. ottaa huomioon, että maailmanlaajuisesti ja EU:n sekä jäsenvaltioiden tasolla on ryhdytty 
lukuisiin toimiin ongelmallisten palkkio- ja palkkakäytäntöjen ratkaisemiseksi, ja katsoo, 
että tarvitaan maailmanlaajuisesti yhteen sovitettua toimintamallia yhdenvertaisten 
kilpailuolosuhteiden takaamiseksi,

C. ottaa huomioon, että rahamarkkinoiden vakausfoorumin periaatteissa moitteettomista 
palkitsemiskäytännöistä, joita G20-maiden johtajat kannattivat, lueteltiin viisi 
moitteettomien palkitsemiskäytäntöjen osa-aluetta,
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D. ottaa huomioon, että useissa tieteellisissä tutkimuksissa ja käytännössä on osoitettu, ettei 
palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevilla vapaaehtoisilla suosituksilla ole kuin rajallisia 
vaikutuksia, joten on otettava käyttöön vahvempia oikeusvälineitä periaatteiden 
noudattamisen varmistamiseksi,

E. katsoo, että uuden rahoituskriisin välttämiseksi on perustettava vakuutusrahasto, jota 
rahoitetaan rahoituslaitosten maksamalla rahoitusmaksulla,

Yleishuomioita

1. panee tyytyväisenä merkille komission ja rahamarkkinoiden vakausfoorumin aloitteet,
jotka koskevat palkka- ja palkkiopolitiikkaa rahoitusalalla ja julkisesti noteeratuissa 
yhtiöissä yleensä;

2. tukee täysin esittelijän pääomavaatimuksia koskeviin direktiiveihin liittyviä ehdotuksia, 
joissa otetaan käyttöön sitovia periaatteita palkka- ja palkkiopolitiikasta rahoitusalalla;

Palkitsemisjärjestelmien tehokas hallinta

3. korostaa, että jokaisella rahoituslaitoksella ja noteeratulla yhtiöllä pitäisi olla palkka- ja 
palkkiopolitiikasta päättävä palkka- ja palkkiokomitea, jonka pitää olla riippumaton ja 
vastuussa osakkaille ja valvojille ja toimia kiinteästi yhtiön riskinarviointikomitean sekä 
ammattiyhdistysliikkeen edustajien kanssa palkitsemisjärjestelmän luomien kannusteiden 
arvioimiseksi;

4. katsoo, että palkka- ja palkkiokomitean puheenjohtajan sekä jäsenistön on oltava sellaisia 
johtoportaan jäseniä, jotka eivät ole toimeenpanevassa roolissa kyseisessä 
rahoituslaitoksessa;

5. katsoo, että osakkaiden pitäisi osallistua kestävän palkka- ja palkkiopolitiikan 
määrittämiseen ja heillä pitää olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä palkka- ja 
palkkiopolitiikasta yhtiökokouksessa palkkaa ja palkkioita koskevasta selvityksestä 
järjestettävässä ohjeellisessa äänestyksessä;

6. korostaa, että liikkeenjohdon ulkopuolisten hallintoneuvoston jäsenten palkkion on 
koostuttava kiinteästä summasta eikä siihen saa kuulua suoritus- tai osakeperusteisia 
palkkioita;

7. korostaa, että riskinarviointiin osallistuvien jäsenten pitäisi olla riippumattomia 
valvomistaan liiketoimintayksiköistä, heillä pitää olla riittävästi arvovaltaa ja heidän 
palkitsemisensa pitää olla riippumatonta näiden liiketoimintayksiköiden suorituksista;

Palkitsemisen ja varovaisen riskinoton yhdistäminen 

8. korostaa, että palkitsemisen olisi oltava riskit huomioivaa ja että riskipainotuksessa olisi 
otettava huomioon kaikentyyppiset nykyiset ja tulevat riskit;

9. korostaa, että valvojan olisi etukäteen hyväksyttävä operatiivinen riskinhallinta;
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10. katsoo, että erilaisten palkkioiden määrät olisi vahvistettava etukäteen määriteltävien 
pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen mukaan;

11. korostaa, että palkitsemisjärjestelmissä olisi kytkettävä bonusrahaston suuruus yhtiön 
kokonaissuoritukseen, kullekin työntekijälle maksettavat kannustinpalkkiot olisi 
kytkettävä hänen osuuteensa suorituksesta ja kytköksen määrittelyssä olisi käytettävä 
määrällisiä ja laadullisia kriteerejä sekä yksilöllistä harkintaa;

12. katsoo, että yhtiön negatiivisen tuloksen pitäisi johtaa sen kaikkien muuttuvien palkkio-
osien huomattavaan vähentymiseen, kun otetaan huomioon sekä nykyinen palkkio että 
aiemmin ansaittujen maksuosuuksien supistuminen esimerkiksi malus-järjestelmän tai 
takaisin perittävien summien muodossa;

13. katsoo, että laatuun liittyvät tulosperusteet pitää ottaa huomioon muuttuvien palkkio-osien 
tason määrittelyssä; ehdottaa, että "yhtiöiden tuloksen sosiaalinen lisäarvo" olisi otettava 
huomioon olennaisena kriteerinä samoin kuin tarvittaessa "kestävyyden" kriteeri;

14. katsoo, että taattujen bonusten ei pidä kuulua palkitsemisjärjestelmiin;

15. katsoo, että eettisistä syistä yhtiön korkeimpien ja matalimpien palkkojen ja palkkioiden 
välisten erojen pitäisi olla kohtuullisia;

16. korostaa, että valvojan pitäisi ottaa käyttöön menettely riskinhallintayksikön- ja 
operatiivisen yksikön välisten mahdollisten riitojen ratkaisemiseen ja soveltaa sitä;

17. korostaa, että näitä periaatteita pitäisi soveltaa kaikkien sellaisten työntekijöiden 
palkitsemiseen, joiden ammatillinen toiminta vaikuttaa oleellisesti sen yhtiön 
riskiprofiiliin, jossa he toimivat;

Palkitsemisjärjestelyjen tasapainoinen rakenne

18. korostaa, että muuttuvien palkkio-osien ja kiinteän palkan välillä pitää vallita 
asianmukainen tasapaino ja että yksittäisen henkilön bonus ei saa olla enempää kuin 
50 prosenttia vuoden kokonaispalkasta ja –palkkioista;

19. ehdottaa, että muuttuva palkkio-osa maksetaan ainoastaan, jos se on kestävää laitoksen 
taloudellisen tilanteen valossa ja perusteltua yrityksen pitkän aikavälin suorituksen 
huomioon ottaen;

20. korostaa, että lykättävän osuuden koko ja lykättävän ajan pituus määritellään 
liiketoimintasyklin, liiketoiminnan luonteen, riskien ja kyseessä olevan henkilöstön 
jäsenen toimenkuvan mukaisesti;

21. katsoo, että huomattava osa, esimerkiksi vähintään 50 prosenttia bonuksista on maksettava 
osakkeina tai osakkeisiin liittyvinä välineinä, kunhan tällaiset välineet muodostavat 
kannusteita, jotka liittyvät pitkäaikaiseen arvonmuodostukseen ja riskinoton 
aikaperspektiiviin;
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22. ehdottaa, että johtajien irtisanomiskorvauksille ("kultaiset kädenpuristukset") määritetään 
raja, joka vastaa enintään kahden vuoden kiinteää palkkaa työsuhteen ennenaikaisen 
päättämisen tapauksessa, ja kielletään eroraha, jos johtaja ei noudata sopimusta tai 
sanoutuu itse irti;

Tehokas valvonta ja sidosryhmien osallistuminen

23. katsoo, että yhtiöiden olisi annettava selvät, ymmärrettävät ja oikea-aikaiset tiedot 
palkitsemiskäytännöistään, jotta kaikki sidosryhmät voisivat sitoutua niihin rakentavasti, 
ja että valvontaviranomaisten pitäisi saada kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat sovellettavien 
periaatteiden noudattamisen arvioimiseksi;

24.  kehottaa komissiota antamaan sitovia periaatteita palkka- ja palkkiopolitiikasta 
rahoitusalalla, kuten pääomavaatimusdirektiivissä tehdyssä mietinnössä ehdotettiin, ja 
nimeämään julkisesti noteeratut yhtiöt, jotka eivät noudata näitä periaatteita;

25. kehottaa komissiota varmistamaan lainsäädännössään valvontaviranomaisen ratkaisevan 
roolin palkka- ja palkkiopolitiikassa ja riskinhallinnassa;

26. kehottaa komissiota toteuttamaan vaikutustenarvioinnin eurooppalaisen bonusveron 
käyttöönoton mahdollisuuksista;

27. pyytää komissiota uuden rahoituskriisin välttämiseksi perustamaan vakuutusrahaston, jota 
rahoitetaan rahoituslaitosten maksamalla rahoitusmaksulla;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja EU:n 
ja jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisille.
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PERUSTELUT

Tämänhetkinen rahoitus- ja talouskriisi aiheutui muuan muassa hyvin monien eri rahoitusalan 
yhtiöiden liiallisesta riskinotosta. Investointipankit, pankit ja hedge-rahastot osallistuivat 
kaikki liialliseen riskinottoon yksittäisten yhtiöiden tasolla, mutta lisäksi ne osallistuivat 
yhteisesti järjestelmäriskin synnyttämiseen.

Päätökset riskin ottamisesta olivat lähtöisin yhtiöitä johtavilta hallituksilta ja toimitusjohtajilta 
ja yhtiöissä toimivilta työntekijöiltä. Heidän motiivinsa tähän oli yksinkertainen:

– Mitä suurempia riskejä yritys ottaa, sen suuremmiksi voitot todennäköisesti
nousevat.

– Mitä suurempi on yrityksen voitto, sitä suurempia ovat maksettavat palkkiot.

Maksettujen palkkioiden kokonaismäärä ei vaihdellut kuitenkaan merkittävästi, vaikka voitot 
pienenivät, kuten New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä Andrew Cuomo on osoittanut –
ainahan voidaan luottaa siihen, että veronmaksaja pelastaa.

Näin siis rahoitusalan työntekijät saavat bonusten muodossa hyödyt liiallisista riskeistä, jotka 
he aiheuttavat yhtiöilleen. Heidän henkilökohtainen riskinsä on ainoastaan irtisanominen, eli 
nollakorvaus. Vahingot jäävät heidän yhtiöilleen ja niiden ulkopuolelle.

Jotta kriisi ei toistuisi ja jotta tällainen epälooginen ajattelu saataisiin muuttumaan, esittelijä 
on vakuuttunut, että on puututtava yksittäisen työntekijän kannustinjärjestelmään. Siksi pitää 
ryhtyä toimiin riskien pienentämiseksi ja kannustinjärjestelmän uudelleen laatimiseksi. Vain 
tällä tavoin rahoituslaitosten voitot ja hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille maksettavat 
palkkiot voidaan palauttaa hyväksyttävälle tasolle.

Kriisin alusta lähtien on ryhdytty moniin kansallisiin toimiin palkka- ja palkkiopolitiikan ja 
liiallisten bonusten kohtuullistamiseksi. Tämä on toteutettu monella eri tavalla 
(käytännesäännöillä, verotustoimilla, palkkakatoilla, omistajaohjausta koskevien sääntöjen 
vahvistamisella, jne.) Esittelijä suhtautuu myönteisesti näihin ehdotuksiin ja pitää niitä 
hyödyllisinä. Jotta lähestymistapa olisi koordinoitu ja luotaisiin yhdenvertaiset 
kilpailuolosuhteet, esittelijä katsoo, että on ryhdyttävä Euroopan tason toimiin palkka- ja 
palkkiopolitiikassa rahoitusalalla ja julkisesti noteeratuissa yhtiöissä.

Näistä syistä tarvitaan koordinoitua EU:n toimintaa rahoituspalvelualan julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkoista ja palkkioista.

Tämän haasteen kohtaamiseksi esittelijä uskoo, että tarvitaan toimenpiteitä kolmella tasolla.
Alaa itseään on estettävä ottamasta liiallisia riskejä. Työntekijän saamaa hyötyä on 
rajoitettava ja hänen vastuutaan on lisättävä.

Tämän vuoksi esittelijä panee tyytyväisenä merkille aloitteet, joita on esitetty G20-ryhmässä, 
Larosièren raportissa sekä komission kahdessa suosituksessa (rahoituspalvelualan palkka- ja 
palkkiopolitiikasta 30. huhtikuuta 2009 annettu komission suositus (C(2009)3159) ja 
suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan järjestelmän osalta 
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30 päivänä huhtikuuta 2009 annettu komission suositus (C(2009) 3177)), joissa komissio 
esitti näkemyksensä rahoituspalvelualan julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai 
valvontaelinten jäsenten palkoista ja palkkioista.

Suosituksessa pyydetään jäsenvaltioita yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten 
palkkojen ja palkkioiden rakenteiden osalta

– määrittämään raja (enintään kahden vuoden kiinteää palkanosaa vastaava määrä) 
johtajien irtisanomiskorvauksille ("kultaiset kädenpuristukset") ja kieltämään eroraha, 
jos eroaminen johtuu epäonnistumisesta;

– vaatimaan, että muuttuvien palkkio-osien ja kiinteän palkan välillä on asianmukainen 
tasapaino, ja kytkemään muuttuvien osien myöntäminen ennalta määriteltyihin ja 
mitattavissa oleviin tulosperusteisiin;

– edistämään yhtiöiden pitkän aikavälin kestävyyttä hallinto- tai valvontaelimen jäsenten 
palkkojen ja palkkioiden lyhyen ja pitkän aikavälin tulosperusteiden välisellä 
tasapainolla, lykkäämään muuttuvan osan maksamista, määräämään vähimmäisaikoja, 
joiden kuluessa osakeoptioiden käyttöoikeuksia ja osakkeiden omistusoikeuksia ei 
siirretä saajalle (vähintään kolmeen vuoteen), ja määräämään että osa osakkeista on 
säilytettävä työsuhteen päättymiseen saakka;

– sallimaan, että yhtiöt voivat vaatia takaisin palkkojen ja palkkioiden muuttuvat osat, 
jotka on maksettu sellaisten tietojen pohjalta, jotka ovat myöhemmin osoittautuneet 
ilmeisen virheellisiksi.

Suosituksessa pyydetään jäsenvaltioita yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten 
palkkojen ja palkkioiden määrittelyn osalta

– laajentamaan nykyisen suosituksen tiedonantovelvoitteita osakkaiden valvonnan 
parantamiseksi palkka- ja palkkiopolitiikassa;

– varmistamaan, että osakkaat, etenkin yhteisösijoittajat osallistuvat tarvittaessa 
yhtiökokouksiin ja käyttävät harkitusti äänivaltaansa johtajien palkkioita koskevissa 
asioissa;

– eturistiriitojen estämiseksi huolehtimaan, että toimivaan johtoon kuulumattomat 
jäsenet eivät saa osakeoptioita palkan ja palkkion osana;

– vahvistamaan palkkiokomitean toimintaa ja velvollisuuksia uusilla periaatteilla, jotka 
koskevat

(i) palkkiokomiteoiden kokoonpanoa;

(ii) palkkiokomitean jäsenten velvoitetta osallistua yhtiökokouksiin, joissa 
keskustellaan palkka- ja palkkiopolitiikasta, jotta asiaa voitaisiin myöhemmin 
selostaa osakkaille;
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(iii) palkka- ja palkkioasioissa neuvoviin konsultteihin liittyvien eturistiriitojen 
välttämistä.

Nämä ehdotukset ovat kuitenkin vasta ensimmäinen varovainen askel. Käytäntö on osoittanut, 
että suosituksilla voidaan vaikuttaa vain rajoitetusti palkka- ja palkkiopolitiikkaan 
rahoitusalalla ja julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Todellisen muutoksen aikaansaaminen 
vaatii esittelijän mielestä pidemmälle meneviä toimia. Esittelijä kehottaa komissiota antamaan 
voimakkaita sitovia periaatteita palkka- ja palkkiopolitiikasta rahoitusalalla, kuten 
pääomavaatimusdirektiiviä koskeneen mietinnön esittelijä ehdotti, ja nimeämään julkisesti 
noteeratut yhtiöt, jotka eivät noudata näitä periaatteita. Hän kehottaa komissiota toteuttamaan 
vaikutustenarvioinnin eurooppalaisen bonusveron ja eurooppalaisen pankkiveron 
käyttöönoton mahdollisuuksista.

Seuraavan askeleen ottamiseksi olisi konkreettisesti keskityttävä rahamarkkinoiden 
vakausfoorumin kehittämiin periaatteisiin, joita ovat palkitsemisjärjestelmien tehokas hallinta 
ja palkitsemisen ja varovaisen riskinoton yhdistäminen, palkitsemisjärjestelyjen tasapainoinen 
rakenne ja tehokas valvonta sekä sidosryhmien osallistuminen.

Palkitsemisjärjestelmien hallitsemiseksi on kiinnitettävä lisää huomiota palkkiokomiteoiden 
kokoonpanoon ja näille komiteoille olisi annettava vahvempi asema palkkiopolitiikan 
määrittelyssä ja sen ehdottamisessa valvojille. Tämä olisi tehtävä tiiviissä yhteistyössä 
riskinhallinnasta vastaavien tahojen kanssa ja sen jälkeen kun on kuultu osakkaiden 
mielipiteitä. Esittelijän mielestä on selvää, että liikkeenjohdon ulkopuolisille 
hallintoneuvoston jäsenille on maksettava ainoastaan kiinteitä palkkioita.

Esittelijä katsoo myös, että vahvan ja riippumattoman sääntelyelimen pitää valvoa ja 
hyväksyä etukäteen operatiivisia riskejä koskevat suunnitelmat. Esittelijä kannattaa täysin 
myös pääomavaatimusdirektiiviehdotuksesta tehdyn mietintöluonnoksen suhtautumistapaa, 
jossa nostetaan pääomavaatimuksia riskinoton lisääntyessä. Laatuun liittyvät tulosperusteet 
pitää ottaa huomioon muuttuvien palkkio-osien tason määrittelyssä. Esittelijä ehdottaa, että 
"yhtiöiden tuloksen sosiaalinen lisäarvo" olisi otettava huomioon olennaisena kriteerinä 
samoin kuin tarvittaessa "kestävyyden" kriteeri. Koska muuttuvat palkkio-osat ovat alttiita 
riskeille, ne olisi vahvistettava etukäteen määriteltävien pitkän aikavälin tavoitteiden 
saavuttamisen mukaan. Esittelijä korostaa myös sitä, että näitä periaatteita pitäisi soveltaa 
kaikkien sellaisten työntekijöiden palkitsemiseen, joiden ammatillinen toiminta vaikuttaa 
oleellisesti sen yhtiön riskiprofiiliin, jossa he toimivat.

Näiden periaatteiden mukaisesti ja työntekijöiden saaman hyödyn rajoittamiseksi esittelijä 
katsoo, että bonuksille on säädettävä katto, eli yksittäisen henkilön bonus ei saa olla enempää 
kuin 50 prosenttia vuoden kokonaispalkasta ja -palkkioista.

Esittelijä korostaa, että voittoja ja tappioita saavutetaan eri aikoina ja muuttuvien palkkio-
osien maksamista olisi lykättävä sen mukaisesti riittävän pitkään. Lykättävän osuuden koko ja 
lykättävän ajan pituus määritellään liiketoimintasyklin, liiketoiminnan luonteen, riskien ja 
kyseessä olevan henkilöstön jäsenen toimenkuvan mukaisesti. Esittelijä katsoo myös, että 
vähintään 50 prosenttia muuttuvista palkkio-osista olisi maksettava osakeoptioina kunhan 
tällaiset välineet muodostavat kannusteita, jotka liittyvät pitkäaikaiseen arvonmuodostukseen 
ja riskinoton aikaperspektiiviin, ja osakkeina tai osakkeisiin liittyvinä välineinä myönnettyihin 
palkkioihin olisi sovellettava osakkeiden säilyttämiseen velvoittavia säännöksiä.
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Esittelijä katsoo, että rahoituslaitoksia, joiden johtajille on maksettu tietyn rajan ylittäviä 
palkkioita, on verotettava ankarammin. Hän pyytää komissiota harkitsemaan tätä ehdotusta ja 
myös määräämään rahoituslaitoksille rahoitusmaksun, jolla rahoitetaan vakuutusrahastoa 
uuden rahoituskriisin välttämiseksi.

Jotta voidaan lisätä palkka- ja palkkiopolitiikan avoimuutta rahoitusalalla ja julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä, esittelijä katsoo, että tarvitaan vuosittainen palkkaa ja palkkioita 
koskeva tehokas selvitys. Tässä selvityksessä yhtiöiden olisi annettava selvät, ymmärrettävät 
ja oikea-aikaiset tiedot palkitsemiskäytännöistään, jotta kaikki sidosryhmät voisivat sitoutua 
niihin rakentavasti, ja valvontaviranomaisten pitäisi saada kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat 
sovellettavien periaatteiden noudattamisen arvioimiseksi.


