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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojumu un atalgojuma politiku 
finanšu pakalpojumu sektorā
(2010/2009(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 30. aprīļa ieteikumu par atlīdzības politiku finanšu 
pakalpojumu nozarē (C(2009)3159),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 30. aprīļa ieteikumu, ar ko papildina Ieteikumus 
2004/913/EK un 2005/162/EK attiecībā uz biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru 
atlīdzību (C(2009)3177),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 
groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas 
piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā 
uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi (COM(2009)0362),

– ņemot vērā Finanšu stabilitātes foruma (Finanšu stabilitātes padome) 2009. gada 2. aprīļa 
pamatotas kompensāciju piešķiršanas principus un tiem pievienotos 2009. gada 
25. septembra īstenošanas standartus,

– ņemot vērā Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas (EBUK) 2009. gada 20. aprīļa augsta 
līmeņa atalgojuma politikas principus,

– ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 2010. gada janvārī izstrādāto 
Kompensācijas principu un standartu novērtēšanas metodoloģiju,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā neatbilstīgas finanšu iestāžu atalgojuma shēmas, stimulējot pārmērīga un 
nepārdomāta riska uzņemšanos, bija viens no galvenajiem pašreizējās finanšu, 
ekonomikas un sociālās krīzes iemesliem un tādējādi sagādā ievērojamas rūpes politikas 
veidotājiem un regulatoriem; 

B. tā kā pasaules, Eiropas un atsevišķu valstu līmenī ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, lai 
risinātu jautājumu saistībā ar problemātisko atalgojuma praksi, un tā kā ir svarīgi īstenot 
vispusīgi saskaņotu pieeju, lai visiem dalībniekiem nodrošinātu vienādus noteikumus;

C. tā kā Finanšu stabilitātes padomes (FSP) pamatotas kompensāciju piešķiršanas principos, 
kurus apstiprināja G20 valstu vadītāji, ir noteikti pieci pamatotas atalgojuma prakses 
elementi;

D. tā kā vairāku zinātnisko pētījumu rezultāti un prakse liecina, ka nesaistošiem ieteikumiem 
atalgojuma politikas jomā ir visai neliela ietekme, tādējādi uzsverot nepieciešamību 
ieviest iedarbīgāku instrumentu, lai nodrošinātu minēto principu ievērošanu;



PE439.438v01-00 4/10 PR\807931LV.doc

LV

E. tā kā ir jāizveido apdrošināšanas fonds, kurā finanšu iestādes veic finanšu iemaksas, lai 
novērstu jaunu finanšu krīzi,

Vispārīgas piezīmes

1. atzinīgi vērtē Komisijas un FSP īstenotās iniciatīvas saistībā ar atalgojuma politiku 
finanšu nozarē un biržas sarakstā iekļautajās sabiedrībās kopumā;

2. pilnībā atbalsta referenta priekšlikumus attiecībā uz kapitāla prasību direktīvām, kuros 
ierosināti saistoši atalgojuma politikas principi finanšu nozarē; 

Efektīva kompensācijas pārvaldība

3. uzsver, ka katrai finanšu iestādei un biržas sarakstā iekļautai sabiedrībai vajadzētu 
izveidot atalgojuma jautājumu komiteju, kurai būtu jānosaka atalgojuma politika, jābūt 
neatkarīgai un par savu darbību jāatbild akcionāriem un uzraudzītājiem, un kurai 
vajadzētu cieši sadarboties ar attiecīgā uzņēmuma riska komiteju, novērtējot 
kompensācijas sistēmas radītos stimulus, kā arī ar arodbiedrību pārstāvjiem;

4. uzskata, ka atalgojuma komitejas priekšsēdētājam un tās locekļiem ir jābūt pārvaldes 
struktūrvienības locekļiem, kuri attiecīgajā finanšu iestādē neveic nekādas izpildfunkcijas;

5. uzskata, ka akcionāriem būtu jāpiedalās ilgstpējīgas atalgojuma politikas noteikšanā un 
būtu jādod viņiem iespēja paust savu viedokli par atalgojuma politiku, kopsapulcē 
piedaloties nesaistošā balsošanā par atalgojuma ziņojumu;

6. uzsver, ka valdes locekļu bez izpildpilnvarām kompensācijā vajadzētu iekļaut tikai fiksētu 
atalgojumu un tajā nevajadzētu iekļaut atalgojumu, kas ir atkarīgs no darba rezultātiem vai 
akcijām;

7. uzsver, ka riska kontrolē iesaistītajiem locekļiem vajadzētu būt neatkarīgiem no 
uzņēmējdarbības vienībām, kuras tie kontrolē, un viņiem vajadzētu piešķirt atbilstošas 
pilnvaras un atalgot viņus neatkarīgi no minēto uzņēmējdarbības vienību darbības 
rādītājiem;

Efektīva kompensācijas pielāgošana, ņemot vērā pārdomātu riska uzņemšanos

8. uzsver, ka atalgojumam vajadzētu būt saistītam ar risku un, veicot riska korekcijas, 
vajadzētu ņemt vērā visus pašreizējos un iespējamos riska veidus;

9. uzsver, ka minēto iemeslu dēļ uzraudzītājam vajadzētu iepriekš apstiprināt darbības riska 
pārvaldību;

10. uzskata, ka atalgojuma mainīgo daļu lielumu vajadzētu noteikt atkarībā no iepriekš skaidri 
formulējamu ilgtermiņa mērķu izpildes; 

11. uzsver, ka prēmiju fonda apmēru kompensācijas sistēmās vajadzētu saistīt ar uzņēmuma 
vispārējiem darbības rādītājiem, bet darbinieku stimulus — ar viņu ieguldījumu minēto 
rādītāju sasniegšanā, savukārt šīs saiknes noteikšanā vajadzētu izmantot kvantitatīvos un 
kvalitatīvos kritērijus, kā arī subjektīvu vērtējumu;
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12. uzskata — ja uzņēmuma darbības rādītāji ir negatīvi, vajadzētu ievērojami samazināt 
kopējās mainīgā atalgojuma izmaksas gan attiecībā uz pašreizējo atlīdzināšanu, gan uz 
iepriekš nopelnītās summas izmaksāšanu, tostarp izmantojot „malus” vai atgūšanas tiesību 
mehānismu;

13. uzskata, ka ir jāņem vērā ar kvalitāti saistīti izpildes kritēriji, lai noteiktu kompensācijas 
mainīgās daļas lielumu; tādēļ ierosina ņemt vērā „uzņēmumu darbības rezultātu sociālo 
pievienoto vērtību” kā vienu no būtiskajiem kritērijiem un attiecīgā gadījumā —
„ilgtspējības” kritēriju;

14. uzskata, ka kompensācijas plānos nevajadzētu iekļaut garantētas prēmijas;

15. uzskata, ka ētisku apsvērumu dēļ lielākā un mazākā atalgojuma starpībai uzņēmumā 
vajadzētu būt samērīgai;

16. uzsver, ka uzraudzītājam vajadzētu noteikt kārtību, kas jāievēro, risinot jebkādu 
konfliktsituāciju, kura var rasties starp riska vadības un darba struktūrvienību;

17. uzsver nepieciešamību attiecināt šos principus arī uz visu to darbinieku atalgojumu, kuru 
profesionālā darbība materiālā ziņā ietekmē uzņēmuma riska profilu; 

Līdzsvarota atalgojuma paketes struktūra 

18. uzsver, ka ir jābūt pienācīgam līdzsvaram starp mainīgo un fiksēto atalgojuma daļu un jo 
īpaši personas prēmijas apmērs nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējā gada atalgojuma;

19. ierosina, ka atalgojuma mainīgā daļa ir izmaksājama tikai tad, ja tā ir pieņemama, ņemot 
vērā uzņēmuma finanšu stāvokli, un pamatota, ņemot vērā uzņēmuma ilgtermiņa darbības 
rādītājus;

20. uzsver, ka tās daļas lielumu, kuras izmaksāšanas termiņš tiek pagarināts, un pagarinātā 
termiņa ilgumu vajadzētu noteikt atbilstīgi ekonomikas attīstības ciklam, uzņēmējdarbības 
veidam, saistītajiem riska faktoriem un attiecīgo darbinieku darbībai;

21. uzskata, ka mainīgās kompensācijas ievērojamu daļu, t.i., vairāk nekā 50 %, vajadzētu 
izmaksāt akcijās vai ar akcijām saistītos instrumentos, ja šie instrumenti nodrošina 
ilgtermiņa vērtības radīšanai un riska periodiem atbilstošus stimulus;

22. ierosina noteikt atlaišanas pabalsta („zelta izpletnis”) maksimālo summu, kas nedrīkst 
pārsniegt direktoru divu gadu darba samaksas fiksēto daļu, ja darba attiecības tiek 
pārtrauktas priekšlaicīgi, un aizliegt atlaišanas pabalsta izmaksu pienākumu nepildīšanas 
vai brīvprātīgas aiziešanas no darba gadījumā;

Efektīva kontrolējošā uzraudzība un akcionāru iesaistīšanās

23. uzskata, ka uzņēmumiem vajadzētu skaidri, izsmeļoši un savlaicīgi informēt par saviem 
kompensācijas piešķiršanas principiem, lai veicinātu visu ieinteresēto personu 
konstruktīvu iesaisti, un uzraudzības iestādēm vajadzētu būt piekļuvei visai informācijai, 
kas tām vajadzīga, lai novērtētu piemērojamo principu ievērošanu;
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24. aicina Komisiju pieņemt stingrus un saistošus atalgojuma politikas principus finanšu 
nozarē, kā ierosināts ziņojuma projektā par Kapitāla prasību direktīvu, un procedūru to 
biržas sarakstā iekļauto sabiedrību publiskai atklāšanai un nosodīšanai, kuras neievēro 
minētos principus;

25. aicina Komisiju savos tiesību aktos apstiprināt uzraudzības iestādes izšķirošo lomu 
atalgojuma politikā un riska pārvaldībā;

26. aicina Komisiju veikt ietekmes novērtējumu par Eiropas prēmiju nodokļa ieviešanas 
iespējamību;

27. prasa Komisijai izveidot finanšu iestāžu finansētu apdrošināšanas sistēmu, lai novērstu 
jaunu finanšu krīzi;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un ES un valstu 
regulatīvajām iestādēm.
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PASKAIDROJUMS

Viens no pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes cēloņiem bija tas, ka daudz dažādu 
uzņēmumu, kas darbojas finanšu nozarē, uzņēmās pārmērīgu risku. Ieguldījumu bankas, 
bankas un riska ieguldījumu fondi bija iesaistīti ne vien pārmērīga riska radīšanā atsevišķu 
uzņēmumu līmenī, bet arī — vēl jo vairāk — vispārējā sistēmiskā riska radīšanā.

Lēmumus uzņemties šādu risku pieņēma valdes un galvenās izpildpersonas, kuras vadīja šos 
uzņēmumus un tajos strādājošos darbiniekus. Viņu motivācija šādai rīcībai bija vienkārša:

– jo augstāku risku uzņemas kāds uzņēmums, jo lielāka peļņa ir paredzama;

– jo lielāka peļņa uzņēmumam, jo lielāka izmaksājamā kompensācija.

Tomēr, kā apliecināja Ņujorkas štata ģenerālprokurors Andrew Cuomo, samazinoties peļņai, 
kopējās izmaksātās kompensācijas līmenis ievērojami neatšķīrās; protams, vienmēr var 
paļauties uz nodokļu maksātājiem, kas glābs finanšu iestādes.

Tādējādi finanšu nozares darbinieki prēmiju veidā gūst labumu no pārmērīgā riska, kuram tie 
pakļauj savus uzņēmumus. Viņu lielākie zaudējumi var būt tikai atlaišana, proti, zaudēta 
kompensācija. Toties īsteni zaudējumi rodas gan viņu uzņēmumos, gan ārpus tiem.

Referents ir pārliecināts, ka ir jāizvērtē stimulu struktūra saistībā ar atsevišķiem darbiniekiem, 
lai nepieļautu šādas krīzes atkārtošanos un piespiestu mainīt šo neloģisko rīcības modeli.
Tādēļ ir jāveic pasākumi, lai samazinātu uzņemto risku un pārstrādātu stimulu struktūru. Tikai 
tādējādi finanšu iestāžu peļņu un valdes locekļiem un galvenajām izpildpersonām 
izmaksājamās kompensācijas varētu samazināt līdz pieņemamam līmenim.

Kopš krīzes sākuma ir uzsāktas vairākas valstu iniciatīvas, lai viestu mērenību vietumis 
īstenotajā atalgojuma politikā un attiecībā uz pārmērīgajām prēmijām, un minētais ir veikts 
dažādos veidos (rīcības kodekss nodokļu jomā, algu griesti, uzņēmuma pārvaldības 
noteikumu uzlabošana u.c.). Referents atzinīgi vērtē šīs iniciatīvas un uzskata, ka tās ir 
lietderīgas. Tomēr, lai novērstu nesaskaņotu rīcību un nodrošinātu vienādus noteikumus, pēc 
referenta domām, finanšu nozarē un biržas sarakstā iekļautajās sabiedrībās ir jāīsteno Eiropas 
mēroga iniciatīva atalgojuma politikas jomā.

Minēto iemeslu dēļ ir vajadzīga saskaņota rīcība Eiropas līmenī saistībā ar vadītāju 
atalgojumu finanšu nozarē un biržu sarakstos iekļautajās sabiedrībās.

Referents ir pārliecināts, ka šā uzdevuma veikšanai ir nepieciešami 3 līmeņu pasākumi: ir 
jānovērš iespējas uzņemties pārmērīgu risku šajā nozarē, jāsamazina darbinieku pārmērīgas 
peļņas gūšanas iespējas un jārada lielāki attiecīgie šķēršļi darbiniekiem.

Tādēļ referents atzinīgi vērtē G20 valstu ierosinātās un Larosière ziņojuma iniciatīvas, kā arī 
Eiropas Komisijas ierosinātās iniciatīvas, kas izklāstītas tās divos ieteikumos (Komisijas 
2009. gada 30. aprīļa ieteikumā par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē 
(C(2009)3159) un Komisijas 2009. gada 30. aprīļa ieteikumā, ar ko papildina Ieteikumus 
2004/913/EK un 2005/162/EK attiecībā uz biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru 
atlīdzību (C(2009)3177), kuros Eiropas Komisija ir sniegusi savu viedokli par vadītāju 
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atlīdzības politiku finanšu iestādēs un biržas sarakstā iekļautajās sabiedrībās.

Attiecībā uz vadītāju atlīdzības struktūru ieteikumā dalībvalstis tiek aicinātas:

– noteikt griestus (ne vairāk kā direktoru divu gadu atalgojuma nemainīgā daļa) 
atlaišanas pabalstam („zelta izpletnis”) un aizliegt atlaišanas pabalsta izmaksu 
neatbilstošu darba rezultātu gadījumā;

– prasīt nodrošināt līdzsvaru starp fiksēto un mainīgo atlīdzību un atlīdzības mainīgo 
daļu saistīt ar iepriekš noteiktiem un novērtējamiem izpildes kritērijiem, lai uzlabotu 
darba rezultātu un atlīdzības savstarpējo saikni; 

– veicināt sabiedrību stabilitāti ilgtermiņā, nodrošinot līdzsvaru starp vadītāju 
atlīdzības ilgtermiņa un īstermiņa darbības izpildes kritērijiem, atlīdzības mainīgās 
daļas izmaksas atlikšanu, minimālo galīgo tiesību iegūšanas periodu (vismaz trīs gadi) 
attiecībā uz akciju opcijām un akcijām, noteiktas akciju daļas saglabāšanu līdz darba 
attiecību beigām;

– ļaut sabiedrībām atprasīt to atlīdzības mainīgo daļu, kas piešķirta, pamatojoties uz 
datiem, kuri vēlāk izrādījušies acīmredzami nepareizi (atgūšanas tiesības).

Attiecībā uz vadītāju atalgojumu noteikšanu ieteikumā dalībvalstis tiek aicinātas:

– paplašināt dažas pašreizējā ieteikumā iekļautās izpaušanas prasības, lai atalgojuma 
politika kļūtu akcionāriem pārskatāmāka;

– nodrošināt, ka akcionāri, jo īpaši iestādēs apvienoti ieguldītāji, attiecīgā gadījumā 
apmeklē kopsapulces un apzinīgi izmanto savas balsstiesības attiecībā uz vadītāju 
atlīdzību;

– nodrošināt, ka personas bez izpildpilnvarām nesaņem akciju opcijas kā daļu no savas 
atlīdzības, lai novērstu interešu konfliktu;

– palielināt atalgojuma komitejas nozīmi un uzlabot tās darbību, nosakot jaunus 
principus šādās jomās:

i) atalgojuma komiteju struktūra;

ii) atalgojuma komitejas locekļu pienākums piedalīties kopsapulcē, kurā tiek 
apspriesti atalgojuma politikas jautājumi, lai sniegtu akcionāriem 
paskaidrojumus;

iii) atalgojuma konsultantu konfliktu novēršana.

Tomēr minētie priekšlikumi ir tikai pirmais piesardzīgais solis. Prakse liecina, ka ieteikumiem 
ir visai neliela ietekme uz atalgojuma politiku finanšu nozarē un biržas sarakstā iekļautajās 
sabiedrībās. Tādēļ, pēc referenta domām, lai panāktu īstenas pārmaiņas, mums ir jāveic vēl 
vairāk. Referents prasa Eiropas Komisijai ieviest stingrus un saistošus atalgojuma politikas 
principus finanšu nozarē, kā to jau atzinīgi novērtēja referents ziņojumam par Kapitāla 
prasību direktīvu, un procedūru to biržas sarakstā iekļauto sabiedrību publiskai atklāšanai un 
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nosodīšanai, kuras neievēro minētos principus; turklāt viņš prasa Eiropas Komisijai veikt 
ietekmes novērtējumu / pētījumu par iespējām ieviest Eiropas prēmiju nodokli, kā arī Eiropas 
banku nodokli.

Lai spertu šādu nākamo soli, ir tieši jāpievēršas Finanšu stabilitātes padomes izstrādātajiem 
principiem, kas paredz kompensācijas efektīvu pārvaldību, kompensācijas efektīvu 
pielāgošanu, ņemot vērā piesardzīga riska uzņemšanos, līdzsvarotu atalgojuma paketes 
struktūru un, visbeidzot, efektīvu kontrolējošo uzraudzību un akcionāru iesaistīšanos.

Lai nodrošinātu kompensācijas paketes īstenu pārvaldību, lielāku uzmanību vajadzētu veltīt 
atalgojuma komitejas struktūrai un tam, lai šai komitejai tiktu piešķirta lielāka nozīme 
attiecībā uz atalgojuma politikas noteikšanu un tās ierosināšanu uzraudzītājam. Minēto 
vajadzētu īstenot ciešā sadarbībā ar riska pārvaldītājiem un pēc konsultēšanās ar akcionāriem.
Pēc referenta domām, vajadzētu skaidri norādīt, ka sabiedrību vadītāji bez izpildpilnvarām 
saņem tikai fiksētu atalgojumu.

Turklāt referents uzskata, ka ietekmīgam neatkarīgam regulatoram ir jāuzrauga un iepriekš 
jāapstiprina darbības riska shēma. Referents arī pilnībā atbalsta pieeju, kas pausta ziņojuma 
projektā par priekšlikumu Kapitāla prasību direktīvai, proti, palielināt kapitāla prasības lielāka 
riska uzņemšanās gadījumā. Lai noteiktu kompensācijas mainīgās daļas lielumu, ir jāņem vērā 
ar kvalitāti saistīti izpildes kritēriji; tādēļ viņš ierosina ņemt vērā „uzņēmumu darbības 
rezultātu sociālo pievienoto vērtību” kā vienu no būtiskajiem kritērijiem un attiecīgā gadījumā 
— „ilgtspējības” kritēriju; ņemot vērā, ka atalgojuma mainīgā daļa ir atkarīga no riska, to 
vajadzētu noteikt atkarībā no iepriekš skaidri definētu ilgtermiņa mērķu izpildes; referents arī 
uzskata, ka šie principi ir jāattiecina arī uz visu to personu atalgojumu, kuru profesionālā 
darbība materiālā ziņā ietekmē uzņēmuma riska profilu.

Atbilstoši šiem principiem un lai ierobežotu darbinieku iespēju netaisnīgi gūt labumu, 
referents uzskata, ka vajadzētu noteikt prēmijas maksimālo apjomu, proti, personas prēmija 
nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējā gada atalgojuma.

Referents uzsver to, ka peļņa un zaudējumi tiek apzināti dažādos laika posmos un arī 
kompensācijas mainīgos maksājumus vajadzētu attiecīgi atlikt, ņemot vērā pietiekami ilgu 
laiku; tās daļas lielumu, kuras izmaksāšanas termiņu vajadzētu pagarināt, un pagarinātā 
termiņa ilgumu vajadzētu noteikt atbilstīgi ekonomikas attīstības ciklam, uzņēmējdarbības 
veidam, to ietekmējošajam riskam un attiecīgo darbinieku darbībai. Referents ierosina vismaz 
50 % no atalgojuma mainīgās daļas izmaksāt, izmantojot akciju opciju, ja šie instrumenti 
nodrošina ilgtermiņa vērtības radīšanai un riska periodiem atbilstošus stimulus, tomēr 
izmaksām akcijās vai ar akcijām saistītos instrumentos vajadzētu piemērot pienācīgu akciju 
saglabāšanas politiku.

Turklāt referents ir pārliecināts, ka to finanšu iestāžu nodokļiem, kuru vadītājiem izmaksātās 
kompensācijas paketes pārsniedz noteikto summu, vajadzētu būt lielākiem; tādēļ aicina 
Eiropas Komisiju izvērtēt šo ierosinājumu; turklāt referents aicina Eiropas Komisiju noteikt 
finanšu iemaksas, kas finanšu iestādēm jāveic noteiktā apdrošināšanas fondā, lai novērstu 
jaunu finanšu krīzi.

Referents ir pārliecināts, ka ir rūpīgi jāsagatavo atalgojuma gada ziņojums, lai palielinātu 
atalgojuma politikas pārredzamību finanšu nozarē un biržas sarakstā iekļautajās sabiedrībās.
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Šajā ziņojumā uzņēmumiem vajadzētu skaidri, izsmeļoši un laikus izklāstīt savus 
kompensācijas piešķiršanas principus, lai veicinātu visu ieinteresēto personu konstruktīvu 
iesaisti, un uzraudzības iestādēm jābūt piekļuvei visai informācijai, kas tām vajadzīga, lai 
novērtētu piemērojamo principu ievērošanu.


