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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių 
atlyginimų nustatymo ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos
(2010/2009(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendaciją dėl finansinių 
paslaugų sektoriau atlyginimų nustatymo politikos (C(2009) 3159),

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendaciją, papildančią 
rekomendacijas 2004/913/EB ir 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai 
yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos griežtinimo 
(C(2009) 3177),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš 
dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo 
poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su 
atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (COM(2009) 0362),

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 2 d. Finansinio stabilumo forumo (FST) patikimos 
kompensavimo praktikos principus ir 2009 m. rugsėjo 25 d. papildomus įgyvendinimo 
standartus,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 20 d. Europos bankininkystės priežiūros institucijų 
komiteto (toliau – EBPIK) dokumentą „Aukšto lygio atlyginimo politikos principai“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio mėn. Bazelio bankų priežiūros komiteto patvirtintus 
Kompensavimo principus ir Standartų vertinimo metodiką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi netinkamos finansų institucijų atlyginimų struktūros, skatinančios per didelę ir 
neapgalvotą riziką, buvo viena iš pagrindinių dabartinės finansų, ekonomikos ir socialinės 
krizės priežasčių ir todėl politikos formuotojams ir reguliavimo institucijoms tai yra 
pagrindinis susirūpinimą keliantis klausimas,

B. kadangi pasaulio, Europos ir nacionaliniu lygmenimis pradėta daug iniciatyvų siekiant
atkreipti dėmesį į problemiškus atlyginimų praktikos principus ir kadangi vienodoms 
sąlygoms užtikrinti yra svarbus pasaulio mastu suderintas požiūris,

C. kadangi FST patikimos kompensavimo praktikos principais, kuriems pritarė Didžiojo 
dvidešimtuko (G20) vadovai, nustatyti penki patikimos atlyginimų nustatymo praktikos 
elementai,

D. kadangi iš keleto mokslinių tyrimų ir praktikos matomas ribotas neprivalomų 
rekomendacijų dėl atlyginimų politikos poveikis, dėl kurio pabrėžiamas poreikis taikyti 
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griežtesnę priemonę, kuria būtų užtikrinama, kad būtų laikomasi principų,

E. kadangi būtina įsteigti draudimo fondą, kurį sudarytų finansų institucijų mokami 
finansiniai mokesčiai, kad būtų išvengta naujos finansų krizės,

Bendrosios pastabos

1. palankiai vertina Komisijos ir FST iniciatyvas dėl atlyginimų nustatymo politikos finansų 
sektoriuje ir apskritai bendrovėse, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus;

2. visiškai palaiko pranešėjo pasiūlymus dėl kapitalo poreikių direktyvų, kuriais siūlomi 
privalomieji atlyginimų politikos finansinių paslaugų sektoriuje principai;

Veiksmingas kompensavimo valdymas

3. pabrėžia, kad kiekvienoje finansų institucijoje ir bendrovėje, kurios vertybiniai popieriai 
yra įtraukti į biržos sąrašus, turi būti įsteigtas atlyginimų komitetas, kuris turėtų nustatyti 
atlyginimų politiką; šis komitetas turėtų būti nepriklausomas ir atskaitingas akcininkams 
bei priežiūros institucijoms ir vertindamas iniciatyvas, kurios kyla iš kompensavimo 
sistemos, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su bendrovės rizikos komitetu ir profesinių 
sąjungų atstovais;

4. mano, kad atlyginimų komiteto pirmininkas ir nariai turi būti valdymo institucijos nariai, 
neatliekantys jokių vykdomųjų funkcijų atitinkamoje finansų institucijoje;

5. laikosi nuomonės, kad akcininkai turėtų dalyvauti nustatant tvarią atlyginimų politiką ir 
jiems turėtų būti sudaryta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl atlyginimų politikos 
neprivalomu balsavimu dėl atlyginimų ataskaitos per visuotinį susitikimą;

6. pabrėžia, kad ne vykdomųjų tarybos narių kompensavimą turėtų sudaryti tik fiksuotas 
užmokestis ir į jį neturėtų būti įtrauktas nuo veiklos rezultatų ar turimų akcijų 
priklausantis užmokestis;

7. pabrėžia, kad rizikos valdyme dalyvaujantys nariai turėtų būti nepriklausomi nuo jų 
valdomų padalinių, turėti tinkamus įgaliojimus ir būti kompensuojami nepriklausomai nuo 
tų padalinių veiklos rodiklių;

Veiksmingas kompensavimo ir protingos rizikos suderinimas

8. pabrėžia, kad atlyginimai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į riziką, o vertinant riziką turi 
būti atsižvelgiama į visas esamos ir galimos rizikos rūšis;

9. pabrėžia, kad operacinės rizikos valdymą turėtų iš anksto patvirtinti priežiūros institucija;

10. mano, kad kintamojo atlyginimo sumos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į tai, ar 
pasiekti ilgalaikiai tikslai, kurie turėtų būti iš anksto aiškiai apibrėžti;

11. pabrėžia, kad kompensavimo sistemose premijų fondo dydis turėtų būti susietas su bendru 
bendrovės veiklos efektyvumu, o darbuotojų skatinimas turėtų būti susietas su jų indėliu į 
veiklos efektyvumą, nors nustatant šią sąsają turėtų būti vertinami kiekybiniai ir 
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kokybiniai kriterijai bei žmogaus sprendimas;

12. tiki, kad dėl prasto bendrovės veiklos efektyvumo turėtų būti gerokai sumažintos bendros 
kintamųjų atlyginimų išmokos tiek dabartinių kompensacijų, tiek anksčiau uždirbtų 
išmokų sumų atveju, įskaitant netesybų ar susigrąžinimo susitarimus;

13. laikosi nuomonės, kad norint nustatyti kintamos kompensacijos lygį, reikėtų atsižvelgti į 
veiklos efektyvumo kriterijus, susijusius su kokybe; todėl siūlo, kad bendrovių veiklos 
efektyvumo socialinė pridėtinė vertė būtų vienas esminių kriterijų taip pat, kai tinkama, 
reikėtų atsižvelgti į tvarumo kriterijų;

14. mano, kad garantuojamosios premijos neturėtų būti įtrauktos į kompensavimo planus;

15. dėl etinių priežasčių laikosi nuomonės, kad skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio 
atlyginimo bendrovėje turėtų būti pagrįstas;

16. pabrėžia, kad siekiant spręsti bet kokius konfliktus, kurie gali kilti tarp rizikos valdymo ir 
operacinio padalinių, priežiūros institucija turi nustatyti ir taikyti tam skirtą procedūrą;

17. pabrėžia, kad šių principų taikymą reikia išplėsti ir juos taikyti visų darbuotojų, kurių 
profesinė veikla gali turėti esminį poveikį bendrovės, kurioje jie dirba, rizikos pobūdžiui, 
atlyginimams;

Subalansuota atlyginimo struktūra

18. pabrėžia, kad tarp kintamojo ir fiksuoto atlyginimo turi būti tinkama pusiausvyra, ir visų 
pirma, kad asmeninės premijos negali sudaryti daugiau negu 50 % viso darbuotojo 
metinio atlyginimo;

19. siūlo, kad kintamasis atlyginimas būtų mokamas tik jeigu jis yra tvarus institucijos 
finansinės padėties požiūriu ir pagrįstas ilgalaikio bendrovės veiklos efektyvumo požiūriu;

20. pabrėžia, kad atidėtoji dalis ir atidėjimo laikotarpio trukmė turėtų būti nustatytos 
atsižvelgiant į verslo ciklą, verslo pobūdį, jo riziką ir atitinkamo darbuotojo veiklą;

21. mano, kad didelė kintamosios kompensacijos dalis, t. y. daugiau kaip 50 %, turėtų būti 
teikiama akcijomis arba su akcijomis susijusiomis priemonėmis, jeigu šiomis 
priemonėmis suteikiamos paskatos, atitinkančios ilgalaikį vertės kūrimą ir rizikos ateitį;

22. siūlo nustatyti direktorių atlyginimų fiksuotosios dalies didžiausią dvejų metų ribą mokant 
išeitines išmokas (vadinamieji „auksiniai parašiutai“) ankstyvo darbo sutarties nutraukimo 
atveju ir draudžiant mokėti išeitines išmokas prastų rezultatų ar savanoriško darbo 
sutarties nutraukimo atveju;

Veiksminga priežiūra ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

23. mano, kad bendrovės turėtų aiškiai, išsamiai ir laiku paskelbti informaciją apie savo 
kompensavimo principus, kad visi suinteresuotieji subjektai galėtų konstruktyviai 
dalyvauti procese, ir kad priežiūros institucijoms turi būti suteikta teisė į visą informaciją, 
kuri yra reikalinga įvertinti, ar laikomasi taikytinų principų;
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24. ragina Komisiją patvirtinti griežtus privalomuosius principus dėl finansinių paslaugų 
sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos, kaip siūloma ataskaitos projekte dėl Kapitalo 
poreikių direktyvos ir įvardijimo bei viešo paskelbimo procedūros bendrovėms, kurių 
vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, kai jos nesilaiko šių principų;

25. ragina Komisiją teisės aktais užtikrinti lemiamą priežiūros institucijos vaidmenį 
atlyginimų nustatymo politikos ir rizikos valdymo srityje;

26. ragina Komisiją atlikti Europos premijų mokesčio įvedimo pagrįstumo poveikio 
vertinimą;

27. prašo Komisijos sukurti draudimo sistemą, kuri gautų lėšų iš finansų institucijų mokamų 
įmokų, kad būtų išvengta naujos finansų krizės;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei ES ir nacionalinėms 
priežiūros institucijoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Finansų ir ekonomikos krizę, kurią dabar išgyvename, sukėlė, inter alia, daugybės įvairių 
finansinių paslaugų sektoriaus bendrovių besaikis rizikavimas. Investicijų bankai, bankai, 
rizikos draudimo fondai – visi prisidėjo ne tik prie per didelio rizikos didinimo pavienėms 
bendrovėms, bet dar daugiau – prie bendro sisteminės rizikos didinimo.

Sprendimus imtis tokios rizikos paskatino tarybos ir pagrindiniai vykdomieji direktoriai, 
vadovavę toms bendrovėms ir jiems dirbusiems darbuotojams. Šių veiksmų motyvacija buvo 
paprasta:

– kuo didesnės rizikos imasi bendrovė, tuo labiau tikėtina, kad bus didesnis 
pelningumas;

– kuo didesnis bendrovės pelningumas, tuo didesnės mokamos kompensacijos.

Tačiau bendrai mokamų kompensacijų dydis sumažėjus pelnui smarkiai nepakito, kaip įrodė 
Niujorko valstijos generalinis prokuroras Andrew Cuomo; iš tiesų iš sunkios finansinės 
padėties visada gali išgelbėti mokesčių mokėtojai.

Taigi finansinių paslaugų sektoriaus darbuotojai gauna per didelės rizikos, kurią jie užkrauna 
savo bendrovėms, teigiamus dalykus premijų forma. Neigiamas aspektas jiems asmeniškai yra 
tik atleidimas iš darbo, kuris yra lygus nulinei kompensacijai. Tačiau smukimas vyksta 
bendrovėse, kuriose jie dirbo, ir už jų ribų.

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti, kad tokia krizė neištiktų vėl, ir priversti 
pakeisti tokį nelogišką samprotavimą, reikėtų atsižvelgti į paskatų struktūras, su kuriomis 
susiduria pavieniai darbuotojai. Todėl reikia imtis priemonių, kad būtų sumažinta prisiimama 
rizika, ir reikia pertvarkyti paskatų struktūrą. Tik tokiu būdu finansų institucijų pelnas ir 
valdybų nariams bei pagrindiniams vykdomiesiems direktoriams mokamos kompensacijos 
gali būti sumažintos iki priimtino lygio.

Ištikus krizei buvo pradėtos kelios nacionalinės iniciatyvos, kuriomis siekiama apriboti kai 
kuriuos atlyginimų nustatymo politikos principus ir kai kurias per dideles premijas, ir tai
daroma skirtingomis formomis (elgesio kodeksas, mokesčių srities priemonės, viršutinės algų 
ribos, įmonių valdymo taisyklių griežtinimas ir kt.). Pranešėjas pritaria šioms iniciatyvoms ir 
mano, kad jos yra naudingos. Tačiau pranešėjas laikosi nuomonės, kad siekiant išvengti 
nekoordinuoto požiūrio ir sukurti vienodas sąlygas, reikia imtis Europos iniciatyvos dėl 
finansinių paslaugų sektoriaus ir bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos 
sąrašus, atlyginimų nustatymo politikos.

Dėl šių priežasčių reikalingi suderinti Europos veiksmai dėl finansinių paslaugų sektoriaus ir 
bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų 
nustatymo.

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad, norint įveikti šį iššūkį, reikalingas priemonių derinys trim 
lygmenimis: neturi būti leidžiama pačiam sektoriui prisiimti tiek daug rizikos, priemokos 
darbuotojams turi būti apribotos, o neigiami aspektai darbuotojams turi būti padidinti.
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Todėl pranešėjas pritaria G20 pasiūlytoms iniciatyvoms, J. de Larosière‘io grupės pranešimui 
ir dviem Europos Komisijos rekomendacijoms (2009 m. balandžio 30 d. Komisijos 
rekomendacija dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos 
(C(2009) 3159) ir 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacija, kuria papildomos 
rekomendacijos 2004/913/EB ir 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra 
įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos (C(2009) 3177)), kuriose 
Europos Komisija pateikė savo nuomonę dėl finansų institucijų ir bendrovių, kurių vertybiniai 
popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo politikos.

Kalbant apie direktorių atlyginimų struktūrą, rekomendacijoje valstybės narės raginamos:

– nustatyti ribą (daugiausia dveji metai fiksuotosios direktoriaus atlyginimo dalies) ir 
uždrausti išeitines išmokas prastų rezultatų atveju;

– reikalauti, kad būtų pusiausvyra tarp fiksuoto ir kintamojo atlyginimo ir susieti 
kintamąjį atlyginimą su iš anksto nustatytais ir išmatuojamais veiklos efektyvumo 
kriterijais, kad būtų sustiprinta veiklos efektyvumo ir užmokesčio sąsaja;

– skatinti ilgalaikį bendrovių tvarumą, nustatant pusiausvyrą tarp trumpalaikio ir 
ilgalaikio veiklos efektyvumo kriterijų, skirtų direktorių atlyginimams, kintamojo
atlyginimo atidėjimui, mažiausiam teisių į akcijų opcionus ir akcijas perdavimo 
laikotarpiui (mažiausia treji metai), dalies akcijų išlaikymui iki darbo sutarties 
pabaigos;

– leisti bendrovėms atsiimti kintamąjį atlyginimą, sumokėtą remiantis duomenimis,
kurie pasirodo akivaizdžiai neteisingi (susigrąžinimas).

Kalbant apie direktorių atlyginimo nustatymą, rekomendacijoje valstybės narės raginamos:

– išplėsti kai kuriuos rekomendacijoje išdėstytus atskleidimo reikalavimus, siekiant 
pagerinti akcininkų vykdomą atlyginimų nustatymo politikos priežiūrą;

– užtikrinti, kad akcininkai, visų pirma instituciniai investuotojai, kai reikia, dalyvautų 
visuotiniuose susirinkimuose, ir apgalvotai pasinaudoti jų balsais dėl direktorių 
atlyginimų;

– pasirūpinti, kad vykdomųjų pareigų neatliekantys darbuotojai negautų akcijų 
opcionų kaip atlyginimų dalies, siekiant išvengti interesų konflikto;

– stiprinti atlyginimų komiteto vaidmenį ir darbą, pasitelkiant naujus principus dėl:

i) atlyginimų komitetų sudėties;

ii) atlyginimų komiteto narių įsipareigojimo dalyvauti visuotiniuose 
susirinkimuose, kuriuose aptariama atlyginimų nustatymo politika, kad jie 
galėtų akcininkams paaiškinti procesą; 

iii) konfliktų su atlyginimų konsultantais vengimo.

Vis dėlto šie pasiūlymai yra tik pirmasis atsargus žingsnis. Iš tiesų praktiškai matomas gana 
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ribotas rekomendacijų dėl finansinių paslaugų sektoriaus ir bendrovių, kurių vertybiniai 
popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, atlyginimų nustatymo politikos poveikis. Todėl 
pranešėjas yra įsitikinęs, kad, norint iš tikrųjų pakeisti padėtį, reikia eiti pirmyn. Pranešėjas 
prašo Europos Komisijos nustatyti griežtus privalomuosius principus dėl finansinių paslaugų 
sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos, kuriuos remia pranešėjas dėl Kapitalo poreikių 
direktyvos ir bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, nurodymo ir 
viešo paskelbimo, kai jos nesilaiko šių principų; taip pat prašo Europos Komisijos atlikti 
Europos premijų mokesčio ir Europos bankų mokesčio įvedimo pagrįstumo poveikio 
vertinimą ir (arba) tyrimą.

Norint atlikti šiuos tolesnius veiksmus, reikia konkrečiai sutelkti dėmesį į FST sukurtus 
principus, kurie yra veiksmingas kompensavimo valdymas, veiksmingas kompensavimo 
suderinimas su protinga rizika, subalansuota atlyginimo dydžio struktūra ir galiausiai 
veiksminga suinteresuotųjų subjektų vykdoma priežiūra ir jų dalyvavimas.

Tam, kad būtų pasiektas tikras kompensacijų paketo valdymas, turėtų būti skiriama daugiau 
dėmesio atlyginimų komiteto sudėčiai ir šiam komitetui turi būti suteiktas svarbesnis vaidmuo 
priimant sprendimus dėl atlyginimų nustatymo politikos ir siūlant ją priežiūros institucijai. Tai 
turi būti atliekama glaudžiai bendradarbiaujant su rizikos valdymo specialistais prieš tai gavus 
akcininkų patarimų. Pranešėjo nuomone, turėtų būti aišku, kad direktoriams konsultantams 
turi būti mokamas tik fiksuotas atlyginimas.

Be to, pranešėjas laikosi nuomonės, kad operatyvinės rizikos schemą turi prižiūrėti ir iš 
anksto patvirtinti griežta nepriklausoma priežiūros institucija. Pranešėjas taip pat visiškai 
palaiko požiūrį, kurio laikomasi pranešimo projekte dėl pasiūlymo dėl Kapitalo poreikių 
direktyvos, kad būtų padidintas kapitalo poreikis tuo atveju, jeigu prisiimama didesnė rizika. 
Tam, kad būtų nustatytas kintamosios kompensacijos lygis, reikia atsižvelgti į su kokybe 
susijusius dalykus, todėl jis siūlo atsižvelgti į bendrovės veiklos efektyvumo socialinę 
pridėtinę vertę kaip vieną iš esminių kriterijų ir, kai taikoma, tvarumo kriterijų. Atsižvelgiant į 
tai, kad atlyginimas labai susijęs su rizika, kintamojo atlyginimo suma turėtų būti nustatoma 
atsižvelgiant į tai, ar pasiekti ilgalaikiai tikslai, kurie turėtų būti aiškiai apibrėžti iš anksto. 
Pranešėjas laikosi nuomonės, kad visi šie principai turėtų būti taikomi atlyginimams visų 
asmenų, kurių profesinė veikla turi esminę įtaką jų bendrovės, kurioje jie dirba, rizikos 
pobūdžiui.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į šiuos principus ir siekiant apriboti 
priemokas darbuotojams, turi būti nustatyta premijų viršutinė riba, visų pirma darbuotojo 
premija neturi būti didesnė negu 50 % jo viso metinio atlyginimo.

Pranešėjas pabrėžia faktą, kad pelnas gaunamas ir nuostoliai patiriami skirtingais 
laikotarpiais, o kintamosios kompensacijos išmokos turėtų būti atitinkamai atidėtos 
pakankamam laikotarpiui; atidėtos dalies dydis ir atidėjimo laikotarpio trukmė turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į verslo ciklą, verslo pobūdį, jo riziką ir atitinkamų darbuotojų veiklą. 
Pranešėjas sutinka, kad mažiausiai 50 % kintamųjų atlyginimų būtų mokami akcijų opcionais, 
jeigu šiomis priemonės suteikiamos paskatos, atitinkančios ilgalaikį vertės kūrimą ir rizikos 
ateitį, o akcijoms ar su akcijomis susijusioms priemonėms suteikti turėtų būti taikoma 
atitinkama išlaikymo politika.

Pranešėjas taip pat yra įsitikinęs, kad reikia labiau apmokestinti finansų institucijas, kurių 
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direktoriams mokamos kompensacijos, didesnės už tam tikrą dydį; todėl ragina Europos 
Komisiją išnagrinėti šį pasiūlymą. Jis ragina Europos Komisiją nustatyti finansų institucijoms 
finansinį mokestį, kuris būtų mokamas į tam tikrą draudimo fondą, siekiant išvengti naujos 
finansų krizės.

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad siekiant padidinti finansinių paslaugų sektoriaus ir bendrovių, 
kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, atlyginimų nustatymo politikos 
skaidrumą, reikalinga griežta metinė atlyginimų ataskaita. Šiose ataskaitose bendrovės turėtų 
aiškiai, išsamiai ir laiku paskelbti informaciją apie savo kompensavimo praktikos principus, 
kad visi suinteresuotieji subjektai galėtų konstruktyviau dalyvauti procese ir kad priežiūros 
institucijoms būtų suteikta teisė gauti visą informaciją, reikalingą įvertinti, ar tie principai 
taikomi praktiškai.


