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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a jegyzett társaságok igazgatóinak díjazásáról és a pénzügyi szolgáltatási ágazat 
javadalmazási politikáiról
(2010/2009(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról szóló, 2009. április 
30-i bizottsági ajánlásra (C(2009) 3159), 

– tekintettel a 2004/913/EK és a 2005/162/EK ajánlásnak a jegyzett társaságok igazgatóinak 
javadalmazási rendszere tekintetében történő kiegészítéséről szóló bizottsági ajánlásra 
(C(2009) 3177),

– tekintettel a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-
értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák 
felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2009)0362),

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Fórum (FSB) felelősségteljes juttatási gyakorlatokra 
vonatkozó, 2009. április 2-i alapelveire és az azt kísérő 2009. szeptember 25-i végrehajtási 
szabályokra,

– tekintettel az Európai Bankfelügyeletek Bizottsága (CEBS) által 2009. április 20-án 
elfogadott magas szintű elvekre a javadalmazásról,

– tekintettel a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2010. januári javadalmazási elveire és 
standardértékelési módszertanára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel a pénzügyi intézmények nem megfelelő, túlzott és óvatlan kockázatvállalásra 
ösztönző javadalmazási struktúrája volt az egyik fő oka a jelenlegi pénzügyi, gazdasági és 
társadalmi válságnak, ezért ez a politikusok és szabályozók körében az egyik legnagyobb 
aggodalomra okot adó kérdés,

B. mivel globális, európai és nemzeti szinten számos kezdeményezés indult a problémás 
javadalmazási gyakorlatok kérdésének megoldására és mivel az egyenlő feltételek 
biztosítása miatt fontos a globálisan koordinált megközelítés,

C. mivel az FSB felelősségteljes juttatási gyakorlatokra vonatkozó alapelvei, melyekkel a 
G20-ak vezetői is egyetértettek, meghatározzák a felelősségteljes javadalmazási 
gyakorlatok öt elemét,

D. mivel számos tudományos kutatás és a gyakorlat is bebizonyította, hogy a nem kötelező 
jellegű ajánlások csak korlátozott hatást gyakorolnak a javadalmazási politikákra, ami 
megerősíti, hogy erősebb eszközre van szükség az alapelvek tiszteletben tartásának 
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biztosításához,

E. mivel egy új pénzügyi válság elkerülése érdekében a pénzügyi intézmények által fizetett 
pénzügyi hozzájárulásokból biztosítási alapot kell létrehozni, 

Általános megjegyzések

1. üdvözli a Bizottság és az FSB kezdeményezéseit a pénzügyi ágazat és általában a jegyzett 
társaságok jövedelmezési politikáival kapcsolatban;

2. teljes mértékben támogatja az előadó javaslatait a tőkekövetelmény-irányelvekkel 
kapcsolatban, melyek kötelező erejű elveket indítványoznak a pénzügyi ágazat 
javadalmazási politikája vonatkozásában;

A javadalmazás hatékony szabályozása

3. hangsúlyozza, hogy minden pénzügyi intézménynél és jegyzett társaságnál kell lennie egy 
javadalmazási bizottságnak, amely meghatározza a javadalmazási politikát, és melynek 
függetlennek és a részvényesek, valamint a felügyeletek által elszámoltathatónak kell 
lennie; e bizottságnak szorosan együtt kell működnie a vállalat kockázatkezelési 
bizottságával a javadalmazási rendszerben meglévő ösztönzők értékelésében, továbbá a 
szakszervezetek képviselőivel;

4. úgy véli, hogy a javadalmazási bizottság elnökének és tagjainak az igazgatóság olyan 
tagjai közül kell kikerülniük, akik az érintett pénzügyi intézményben nem látnak el 
semmilyen vezetői feladatot;

5. úgy véli, hogy a részvényeseknek részt kell venniük a fenntartható javadalmazási 
politikák kialakításában, és hogy a közgyűlésen egy, a javadalmazási jelentésről szóló 
nem kötelező érvényű szavazás révén lehetőséget kell biztosítani számukra a 
javadalmazási politikáról kialakított álláspontjuk kinyilvánítására;

6. hangsúlyozza, hogy a nem vezetői feladatot ellátó igazgatósági tagok javadalmazása csak 
rögzített fizetés lehet és nem tartalmazhat teljesítmény- vagy részvényalapú részt;

7. hangsúlyozza, hogy a kockázatkezeléssel foglalkozó igazgatósági tagoknak 
függetleneknek kell lenniük az általuk ellenőrzött részlegektől, megfelelő felhatalmazással 
kell rendelkezniük és az adott vállalati részlegek teljesítményétől független 
javadalmazásban kell részesülniük;

A javadalmazás és az óvatos kockázatvállalás hatékony társítása

8. hangsúlyozza, hogy a javadalmazásnak érzékenynek kell lennie a kockázatokra, és hogy a 
kockázatvállalás során figyelembe kell venni minden fennálló és lehetséges kockázatot;

9. hangsúlyozza, hogy a működési kockázat kezelésére szolgáló folyamatokat ezért 
előzetesen jóvá kell hagynia a felügyeletnek; 

10. úgy véli, hogy a változó javadalmazás összegét az előre egyértelműen meghatározott 
hosszú távú célkitűzések teljesítésének függvényében kell meghatározni; 
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11. hangsúlyozza, hogy a javadalmazási rendszereknek össze kell kapcsolniuk a rendelkezésre 
álló bónusz mennyiségét a cég általános teljesítményével, miközben az alkalmazottak 
ösztönzését az adott alkalmazott e teljesítményhez való hozzájárulásától kell függővé 
tenni, valamint hogy mennyiségi és minőségi kritériumoknak, valamint az emberi 
megítélésnek kell szerepet játszania az összefüggések meghatározásában;

12. úgy véli, hogy amennyiben egy cég teljesítménye negatív, jelentősen csökkenteni kell a 
változó javadalmazáshoz kapcsolódó kifizetések összegét, úgy az adott időszakra 
vonatkozó javadalmazás, mint a korábban keresett összegek kifizetése tekintetében, 
többek között maluszok vagy a korábban kifizetett összegek visszafizetésére vonatkozó 
megállapodások révén;

13. úgy véli, hogy minőséghez kapcsolódó teljesítménykritériumokat kell figyelembe venni a 
változó javadalmazás szintjének meghatározásakor; javasolja ezért, hogy alapvető 
kritériumként vegyék figyelembe a társaságok teljesítményének társadalmi hozzáadott 
értékét, valamint adott esetben a fenntarthatósági kritériumot is;

14. úgy véli, hogy garantált bónuszok nem képezhetik részét a javadalmazási terveknek;

15. etikai megfontolásból úgy véli, hogy egy társaság által biztosított legmagasabb és 
legalacsonyabb javadalmazás közötti különbségnek ésszerűnek kell lennie;

16. hangsúlyozza, hogy a felügyeletnek ki kell alakítania és végre kell hajtania egy eljárást a 
kockázatkezelési és az operatív részleg között esetlegesen felmerülő konfliktusok 
megoldására;

17. hangsúlyozza, hogy ezeket az elveket ki kell terjeszteni valamennyi olyan alkalmazott 
javadalmazására, akik szakmai tevékenysége lényeges hatással van társaságuk kockázati 
profiljára;

A javadalmazási csomag kiegyensúlyozott szerkezete 

18. hangsúlyozza, hogy megfelelő egyensúly kell legyen a változó és a rögzített javadalmazás 
között, és hogy főként a bónuszok nem lehetnek magasabbak a teljes éves javadalmazás 
50%-ánál;

19. javasolja, hogy változó javadalmazást csak abban az esetben fizessenek, ha az fenntartható 
az intézmény pénzügyi helyzete fényében és indokolt a cég hosszú távú teljesítménye 
alapján;

20. hangsúlyozza, hogy a halasztott összetevők arányát és a halasztási időszak hosszát az 
üzleti ciklusnak, az üzletág természetének és kockázatainak, valamint az adott alkalmazott 
tevékenységeinek megfelelően határozzák meg;

21. úgy véli, hogy a változó javadalmazás jelentős részét – több mint 50%-át – részvényekben 
vagy részvényekhez kötődő eszközökben kell kifizetni, hiszen ezek az eszközök a hosszú 
távú értékteremtéssel és a kockázat időhorizontjával kapcsolatos ösztönzők;

22. javasolja, hogy a munkaviszonynak a munkaszerződésben meghatározott időpont előtti 
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megszűnése esetén határozzák meg, hogy az igazgatók végkielégítése legfeljebb kétévnyi 
rögzített fizetésük összege lehet (arany ejtőernyő), és töröljék el a végkielégítést, 
amennyiben nem megfelelő teljesítmény miatt mondanak fel vagy az illető önként 
távozik; 

Hatékony felügyeleti ellenőrzés és a részvényesek szerepvállalása

23. úgy véli, hogy az érintettek konstruktív szerepvállalásnak megkönnyítése érdekében a 
cégeknek egyértelmű, átfogó és időszerű információkat kell közzétenniük javadalmazási 
gyakorlatukról, és a felügyeleti hatóságoknak minden olyan információhoz hozzá kell 
férniük, amely szükséges az alkalmazott gyakorlatok megfelelőségének értékeléséhez;

24. felhívja a Bizottságot, hogy a tőkekövetelmény-irányelvről szóló jelentéstervezetben 
javasoltak szerint fogadjon el erős és kötelező érvényű elveket a pénzügyi ágazat 
javadalmazási politikája vonatkozásában, és az ezeket az elveket tiszteletben nem tartó 
jegyzett társaságok esetében alkalmazza a megnevezés és megszégyenítés gyakorlatát;

25. felhívja a Bizottságot, hogy jogszabályaiban biztosítson meghatározó szerepet a 
felügyeleti hatóságok számára a javadalmazási politika és a kockázatkezelés terén;

26. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen hatástanulmányt egy európai bónuszadó 
bevezetésének kivitelezhetőségéről;

27. kéri a Bizottságot, hogy egy újabb pénzügyi válság elkerülése érdekében hozzon létre a 
pénzügyi intézmények befizetéseiből egy biztosítási rendszert;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint az uniós és nemzeti felügyeleti hatóságoknak.
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INDOKOLÁS

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságot többek között a pénzügyi ágazat számos cége által 
vállalt túlzott kockázat okozta. Befektetési bankok, bankok, kockázati alapok nem csak az 
egyes cégek szempontjából vállaltak túlzott kockázatot, hanem a vállalt kockázatok 
összessége miatt ráadásul rendszerszintű kockázat is kialakult.

Az e kockázatok vállalására vonatkozó döntéseket az e cégeket vezető igazgatótanácsok és 
vezérigazgatók, valamint a nekik dolgozó alkalmazottak hozták meg. Indokaik egyszerűek 
voltak:

- Minél nagyobb kockázatot vállal egy cég, annál nagyobb nyereséget érhet el.

- Minél nyereségesebb egy cég, annál nagyobb javadalmazást fizet.

Amint azonban azt New York Állam főügyésze, Andrew Cuomo bebizonyította, a kifizetett 
javadalmazások teljes összege nem változott jelentősen a nyereség csökkenésével, sőt mindig 
az adófizetők segítették ki a cégeket.

Emiatt a pénzügyi ágazat alkalmazottai fölözik le bónuszok formájában a cégük nevében 
vállalt túlzott kockázat hasznát. Személyes kockázatuk egyedül a kirúgás veszélye, azaz a 
nulla javadalmazás. A veszély ehelyett az őket alkalmazó cégekre és azok környezetére 
leselkedik.

Azért, hogy ilyen válság ne következhessen újra be és e logikátlan érvelés megváltoztatása 
érdekében az előadó szerint meg kell vizsgálni az egyes alkalmazottak ösztönzésére szolgáló 
struktúrákat. Lépéseket kell tenni ezért a vállalt kockázat mérséklése és az 
ösztönzőrendszerek átalakítása érdekében. A pénzügyi intézmények profitja és az 
igazgatósági tagoknak és a vezérigazgatóknak kifizetett javadalmazás csak ily módon 
csökkenthető elfogadható szintre.

A válság kezdete óta számos nemzeti szintű kezdeményezés született a javadalmazási 
politikák és a túlzott bónuszok mérséklése érdekében, különböző formákban (adóügyi 
magatartási kódexek, fizetési korlátozások, a vállalatvezetési szabályok megerősítése stb.). Az 
előadó üdvözli e kezdeményezéseket és hasznosnak tartja azokat. Az előadó azonban úgy 
véli, hogy az összehangolatlan megközelítés elkerülése és az egyenlő feltételek biztosítása 
érdekében európai kezdeményezésre van szükség a pénzügyi ágazat és a jegyzett társaságok 
javadalmazási politikájával kapcsolatban.

Ezért összehangolt európai fellépésre van szükség a pénzügyi ágazat és a jegyzett társaságok 
igazgatóinak javadalmazása vonatkozásában.

Az e kihívással való szembenézés érdekében az előadó meg van győződve arról, hogy egy 
háromszintű intézkedéscsomagra van szükség: meg kell akadályozni, hogy az ágazat maga 
túlzott kockázatot vállaljon, az alkalmazottak haszonszerzési lehetőségét korlátozni kell, a 
bukással járó következményeket pedig növelni kell.

Az előadó ezért üdvözli a G20 által javasolt kezdeményezéseket, a Larosière-jelentést, 
valamint az Európai Bizottság két ajánlását (a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási 
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politikájáról szóló, 2009. április 30-i bizottsági ajánlás (C(2009) 3159) és a 2004/913/EK és a 
2005/162/EK ajánlásnak a jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazási rendszere 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2009. április 30-i bizottsági ajánlás (C(2009) 
3177)), melyekben az Európai Bizottság kifejti álláspontját a pénzügyi intézmények és a 
tőzsdén jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazási politikájáról.

Az igazgatók javadalmazási struktúrája kapcsán az ajánlás felhívja a tagállamokat, hogy 

- határozzanak meg korlátot a végkielégítésekre (arany ejtőernyő – legfeljebb az 
igazgatók kétévi rögzített fizetése), és töröljék el a végkielégítés lehetőségét 
sikertelenség esetén;

- írják elő, hogy a rögzített és a változó fizetés egyensúlyban legyen, és a teljesítmény 
és a fizetés közötti kapcsolat erősítése érdekében a változó összegű fizetést kössék 
előre meghatározott és mérhető teljesítménykritériumokhoz;

- támogassák a társaságok hosszú távú fenntarthatóságát az igazgatói fizetések rövid és 
hosszú távú teljesítménykritériumai egyensúlyának megteremtése, a változó fizetések 
későbbre halasztása, illetve a részvényopciók és részvények minimális megőrzési 
időszakának meghatározása (legalább három év) révén, a részvények egy részének 
megtartásával az alkalmazás megszűntéig;

- tegyék lehetővé a társaságok számára, hogy adatok alapján visszakérjék a kifizetett, 
de nyilvánvalóan rosszul megállapított változó fizetéseket (visszaigénylés). 

Az igazgatók javadalmazását meghatározó folyamatok kapcsán az ajánlás felhívja a 
tagállamokat, hogy 

- a jelenlegi ajánlásban szereplő egyes közzétételi követelményeket terjesszék ki annak 
érdekében, hogy a részvényesek jobban tudják ellenőrizni a javadalmazási politikákat;

- biztosítsák, hogy szükséges esetben a részvényesek, elsősorban az intézményi 
befektetők részt vegyenek a közgyűléseken, és megfontoltan éljenek szavazati 
jogukkal az igazgatók javadalmazása vonatkozásában;

- hozzanak olyan rendelkezéseket, hogy az érdekkonfliktusok elkerülése érdekében a 
vezető beosztást nem betöltő igazgatósági tagok ne kaphassanak javadalmazásuk 
részeként részvényopciókat; 

- fokozzák a javadalmazási bizottság szerepét és működését, az alábbiakra vonatkozó 
új alapelvek alapján:

(i) a javadalmazási bizottságok összetétele;

(ii) javadalmazási bizottságok tagjainak kötelezése arra, hogy jelen legyenek a 
javadalmazási politikát megvitató közgyűlésen, hogy magyarázattal 
szolgáljanak a részvényesek számára;

(iii) a javadalmazási tanácsadókkal való konfliktusok elkerülése.
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E javaslatok azonban csak az elő óvatos lépést jelentik. A gyakorlat bebizonyította, hogy a 
pénzügyi ágazatban és a jegyzett társaságoknál a javadalmazási politikára vonatkozó 
ajánlások hatása meglehetősen korlátozott. Ezért az előadó meggyőződése, hogy a valódi 
változás érdekében tovább kell menni ennél. Az előadó kéri az Európai Bizottságot, hogy 
határozzon meg erős és kötelező érvényű alapelveket a pénzügyi ágazat javadalmazási 
politikájára vonatkozóan a tőkekövetelmény-irányelv előadója által támogatott formában, az 
ezeket az elveket be nem tartó jegyzett társaságok vonatkozásában pedig alakítson ki 
eljárásokat megnevezésükre és megszégyenítésükre; kéri továbbá az Európai Bizottságot, 
hogy készítsen hatásértékelést/-tanulmányt az európai bónuszadó és az európai bankadó 
bevezetésének megvalósíthatóságáról.

E lépés megtétele érdekében konkrétan az FSB által meghatározott alapelvekre kell 
összpontosítani, amelyek hatékonyan szabályozzák a javadalmazást és hatékonyan kapcsolják 
össze a javadalmazást az óvatos kockázatvállalással, a javadalmazási csomag 
kiegyensúlyozott szerkezetével, valamint biztosítják a hatékony felügyeleti ellenőrzést és a 
részvényesek szerepvállalását.

A javadalmazási csomagok valódi szabályozása érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a 
javadalmazási bizottság összetételére és nagyobb szerepet kell biztosítani e bizottságnak a 
javadalmazási politika meghatározásában és a felügyelet elé terjesztésében. Ezt a 
kockázatkezelővel való szoros együttműködésben kell megtenni, a részvényesek 
véleményének megismerését követően. Az előadó szerint egyértelműnek kell lennie, hogy a 
vezető szerepet nem betöltő igazgatósági tagok csak rögzített javadalmazásban részesülnek.

Úgy véli továbbá, hogy a működési kockázatkezelési rendszert egy erős független 
szabályozónak kell felügyelnie és előzetesen jóváhagynia. Az előadó továbbá teljes 
mértékben támogatja a tőkekövetelmény-irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentéstervezet 
megközelítését, miszerint nagyobb kockázat vállalása esetén magasabb tőkekövetelményeket 
kell meghatározni. A változó javadalmazás meghatározása során figyelembe kell venni 
minőséghez kapcsolódó elemeket is. Az előadó ezért javasolja, hogy alapvető kritériumként 
vegyék figyelembe a társaság teljesítményének társadalmi hozzáadott értékét és adott esetben 
a fenntarthatóság kritériumát is. A kockázatérzékenység miatt a változó javadalmazás 
összegét az előre egyértelműen meghatározott hosszú távú célkitűzések teljesítésének 
függvényében kell meghatározni. Az előadó úgy véli továbbá, hogy ezeket az alapelveket 
mindenkire alkalmazni kell, akinek szakmai tevékenysége lényeges hatással van az adott 
társaság kockázati profiljára.

Az előadó úgy véli, hogy összhangban ezekkel az elvekkel és az alkalmazottak nyereségének 
korlátozása érdekében felső korlátot kell meghatározni a bónuszokra, nevezetesen elő kell 
írni, hogy a bónusz nem lehet magasabb, mint az éves teljes javadalmazás 50%-a.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a nyereség és a veszteség különböző időpontokban keletkezik, 
ezért a változó javadalmazás kifizetését megfelelően hosszú időre el kell halasztani. A 
halasztott összetevők arányát és a halasztási időszak hosszát az üzleti ciklusnak, a vállalat 
természetének és kockázatainak, valamint a kérdéses alkalmazott tevékenységeinek 
megfelelően kell meghatározni. Az előadó támogatja, hogy a változó javadalmazás legalább 
50%-át elnöki opciók formájában fizessék ki, hiszen ezek az eszközök olyan ösztönzőket 
hoznak létre, amelyek összhangban vannak a hosszú távú értékteremtéssel és a kockázatok 
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időhorizontjával, míg a részvényjuttatások és a részvényekhez kapcsolódó eszközök nem 
képezhetik megfelelő részvény-visszatartási politikák tárgyát.

Ez előadó úgy véli, hogy jobban meg kell adóztatni azon pénzügyi intézményeket, amelyek 
igazgatói egy bizonyos szintnél nagyobb javadalmazási csomagban részesülnek. Kéri ezért az 
Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt a javaslatot. Kéri továbbá az Európai Bizottságot, 
hogy vessen ki adót a pénzügyi intézményekre, melyből létre lehet hozni egy biztosítási 
alapot egy újabb pénzügyi válság elkerülése érdekében.

Az előadó úgy véli, hogy a pénzügyi ágazat és a jegyzett társaságok javadalmazási politikája 
átláthatóságának növelése érdekében határozott éves javadalmazási jelentésre van szükség. E 
jelentésben az érintettek konstruktív szerepvállalásnak megkönnyítése érdekében a cégeknek 
egyértelmű, átfogó és időszerű információkat kell közzétenniük javadalmazási gyakorlatukról, 
és a felügyeleti hatóságoknak minden olyan információhoz hozzá kell férniük, amely annak 
értékeléséhez szükséges, hogy az alkalmazott gyakorlatok megfelelnek-e az alapelveknek.


