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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la remunerarea directorilor societăţilor cotate la bursă şi la politicile de 
remunerare din sectorul serviciilor financiare
(2010/2009(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 2009 privind politicile de 
remunerare în sectorul serviciilor financiare (C(2009) 3159),

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a 
Recomandărilor 2004/913/CE şi 2005/162/CE în ceea ce priveşte regimul de remunerare a 
directorilor societăţilor cotate (C(2009) 3177),

– având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte 
cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi 
procesul de supraveghere a politicilor de remunerare (COM(2009)0362),

– având în vedere principiile publicate la 2 aprilie 2009 de Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară (FSB) cu privire la practicile sănătoase de remunerare şi standardele aferente 
de punere în aplicare din 25 septembrie 2009,

– având în vedere principiile la nivel înalt privind politicile de remunerare, publicate de 
Comitetul european al inspectorilor bancari (CEBS) la 20 aprilie 2009,

– având în vedere principiile privind remunerarea ale Comitetului de la Basel pentru 
supraveghere bancară şi metodologia de evaluare a standardelor din ianuarie 2010,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A7-0000/2010),

A. întrucât structurile inadecvate de remunerare ale instituţiilor financiare care încurajează 
asumarea cu imprudenţă a unor riscuri excesive au reprezentat una dintre cauzele 
principale ale actualei crize financiare, economice şi sociale şi constituie, prin urmare, o 
preocupare majoră pentru factorii de decizie şi pentru autorităţile de reglementare;

B. întrucât au fost lansate numeroase iniţiative la nivel mondial, european şi naţional pentru a 
remedia situaţia practicilor problematice de remunerare şi întrucât o abordare coordonată 
la nivel mondial este importantă pentru a garanta un mediu concurenţial echitabil; 

C. întrucât principiile FSB cu privire la practicile sănătoase de remunerare, aprobate de 
liderii G20, stabilesc cinci elemente caracteristice ale practicilor sănătoase de remunerare;

D. întrucât practica şi mai multe studii ştiinţifice au demonstrat impactul limitat al 
recomandărilor neobligatorii asupra politicilor de remunerare, ceea ce subliniază 
necesitatea de a crea un instrument mai puternic de natură să asigure respectarea 
principiilor;
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E. întrucât, pentru a evita producerea unei noi crize financiare, trebuie creat un fond de 
asigurări finanţat prin taxa financiară plătită de instituţiile financiare,

Observaţii generale

1. salută iniţiativele lansate de Comisie şi FSB cu privire la politicile de remunerare aplicate 
în sectorul financiar şi în cadrul societăţilor cotate la bursă în general;

2. sprijină fără rezerve propunerile raportorului ca directivele privind cerinţele de capital să 
conţină principii cu caracter obligatoriu legate de politicile de remunerare din sectorul 
financiar;

Administrarea eficace a practicilor de remunerare

3. subliniază că fiecare instituţie financiară şi societate cotată la bursă ar trebui să dispună de 
un comitet de remunerare care să stabilească politica în materie de remunerare; acest 
comitet trebuie să fie independent, să răspundă în faţa acţionarilor şi a autorităţilor de 
supraveghere şi să lucreze în strânsă cooperare cu comitetul de riscuri al societăţii 
respective în ceea ce priveşte evaluarea stimulentelor create de sistemul de remunerare, 
precum şi cu reprezentanţii sindicali;

4. consideră că preşedintele şi majoritatea membrilor comitetului de remunerare trebuie să 
fie membri ai structurii de conducere care nu deţin funcţii executive în cadrul instituţiei 
financiare respective;

5. consideră că acţionarii ar trebui să contribuie la stabilirea unor politici de remunerare 
durabile şi ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la politicile de 
remunerare prin intermediul unui vot fără caracter obligatoriu asupra raportului de 
remunerare în cadrul adunării generale;

6. subliniază că remunerarea membrilor fără funcţii executive ai consiliului de administraţie 
ar trebui să includă numai o componentă fixă a plăţii şi nu o componentă variabilă în 
funcţie de performanţe sau de acţiunile deţinute;

7. subliniază că membrii cu funcţii de control al riscurilor ar trebui să fie independenţi de 
unităţile comerciale pe care le controlează, să dispună de autoritatea necesară şi să fie 
remuneraţi independent de performanţa unităţilor comerciale respective;

Alinierea eficace a practicilor de remunerare cu principiul prudenţei în asumarea 
riscurilor

8. subliniază că remunerarea ar trebuie să ţină seama de riscuri, iar ajustările în funcţie de 
risc ar trebui să ţină seama de toate tipurile de riscuri existente şi posibile;

9. subliniază că managementul riscului operaţional ar trebui să fie deci aprobat în prealabil 
de autoritatea de supraveghere;

10. consideră că valoarea remuneraţiei variabile ar trebui să fie stabilită în funcţie de 
realizarea obiectivelor pe termen lung, care ar trebui să fie definite cu claritate în 
prealabil; 
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11. subliniază că sistemele de remunerare ar trebui să lege valoarea fondului de prime de 
performanţa generală a societăţii, în timp ce stimulentele acordate unui angajat ar trebui să 
depindă de contribuţia acestuia la performanţa societăţii; criteriile cantitative şi calitative, 
precum şi criteriul bunei judecăţi ar trebui să fie luate în calcul la stabilirea acestei 
legături;

12. crede că performanţa negativă înregistrată de o societate ar trebui să conducă la o reducere 
considerabilă a remuneraţiei totale variabile în ceea ce priveşte atât remuneraţia curentă, 
cât şi plata sumelor câştigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului „malus” sau prin 
mecanisme de recuperare;

13. consideră că criteriile de performanţă legate de calitate ar trebui luate în considerare 
pentru a stabili nivelul remuneraţiei variabile; propune, prin urmare, ca performanţa în 
materie de „valoare socială adăugată” a societăţilor să fie considerată un criteriu esenţial, 
la fel ca şi criteriul „durabilităţii”, acolo unde acesta se aplică;

14. consideră că primele garantate nu ar trebui să facă parte din planurile de remunerare;

15. consideră că, din motive etice, diferenţa dintre valoarea cea mai mare şi valoarea cea mai 
mică a remuneraţiilor acordate într-o societate ar trebui să fie rezonabilă;

16. subliniază că autoritatea de supraveghere ar trebui să elaboreze şi să aplice o procedură 
pentru a soluţiona orice conflict care ar putea apărea între unitatea de management al 
riscului şi unitatea operaţională; 

17. subliniază necesitatea de a extinde aceste principii la remunerarea tuturor angajaţilor ale 
căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societăţii 
pentru care aceştia lucrează;

O structură echilibrată a pachetului de remunerare 

18. subliniază că trebuie să existe un echilibru corespunzător între componenta variabilă şi cea 
fixă a remuneraţiei şi că, în special, prima acordată unei persoane nu poate depăşi 50% din 
remuneraţia totală anuală a acesteia;

19. sugerează că remuneraţia variabilă ar trebui plătită numai dacă acest lucru este sustenabil 
din perspectiva situaţiei financiare a instituţiei şi dacă se justifică prin prisma performanţei 
pe termen lung a acesteia;

20. subliniază că valoarea proporţiei amânate din valoarea plăţii şi durata perioadei de 
amânare ar trebui să fie stabilite în funcţie de ciclul economic, de natura activităţilor 
comerciale, de riscuri şi de activităţile angajatului respectiv;

21. consideră că o proporţie semnificativă, adică mai mult de 50% din componenta variabilă a 
remuneraţiei, ar trebui să fie acordată sub formă de acţiuni sau de instrumente legate de 
acţiuni, cu condiţia ca aceste instrumente să creeze stimulente aliniate cu crearea de 
valoare pe termen lung şi cu orizonturile temporale de risc;

22. sugerează stabilirea unei limite de maximum doi ani pentru acordarea componentei fixe a 
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remuneraţiei directorilor în ceea ce priveşte compensaţia în caz de încetare anticipată a 
raporturilor de muncă („paraşutele de aur”) şi interzicerea acordării acestei compensaţii în 
caz de lipsă de performanţă sau de încetare voluntară a raporturilor de muncă;

Supravegherea prudenţială eficace şi implicarea părţilor interesate

23. consideră că societăţile ar trebui să facă publice în timp util informaţii clare şi 
cuprinzătoare cu privire la practicile lor de remunerare pentru a facilita implicarea 
constructivă a tuturor părţilor interesate şi crede că autorităţile de supraveghere ar trebui 
să aibă acces la toate informaţiile de care au nevoie pentru a evalua respectarea 
principiilor;

24. invită Comisia să adopte principii ferme cu caracter obligatoriu privind politicile de 
remunerare din sectorul financiar, aşa cum se sugerează în proiectul de raport referitor la 
Directiva privind cerinţele de capital, şi să stabilească o procedură de denunţare a acelor 
societăţi cotate la bursă care nu respectă principiile în cauză;

25. invită Comisia să se asigure că legislaţia sa acordă un rol decisiv autorităţilor de 
supraveghere în ceea ce priveşte politicile de remunerare şi managementul riscurilor;

26. invită Comisia să realizeze o evaluare de impact privind fezabilitatea impunerii unei taxe 
europene asupra primelor;

27. solicită Comisiei să creeze un sistem de asigurări finanţat prin contribuţii ale instituţiilor 
financiare pentru a evita producerea unei noi crize financiare;

28. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi autorităţilor de reglementare de la nivel naţional şi din UE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Criza economică şi financiară cu care ne confruntăm a fost cauzată, printre altele, de 
asumarea unor riscuri excesive de către o largă varietate de societăţi din sectorul financiar. 
Băncile de investiţii, băncile şi fondurile speculative au fost toate implicate nu numai în 
acumularea de riscuri excesive la nivelul societăţilor individuale, ci şi în acumularea agregată 
a riscului sistemic.

Decizia de asumare a acestor riscuri a fost stimulată de consiliile de administraţie şi de 
directorii executivi ai acestor societăţi, precum şi de angajaţii acestora. Motivele acestui 
fenomen sunt simple:

- cu cât riscul asumat de o societate este mai mare, cu atât mai mare va fi probabil şi 
rentabilitatea obţinută;

- cu cât este mai mare rentabilitatea unei societăţi, cu atât mai mari sunt remuneraţiile 
acordate.

Cu toate acestea, după cum a arătat procurorul general al statului New York, Andrew Cuomo, 
nivelul remuneraţiilor totale acordate nu a variat semnificativ în raport cu scăderea 
profiturilor; aceasta şi pentru că societăţile se aşteaptă să fie salvate de la faliment de către 
contribuabili.

Această situaţie face ca angajaţii din sectorul financiar să beneficieze, sub forma primelor, 
doar de avantajele aduse de asumarea excesivă de riscuri în numele societăţilor pentru care 
lucrează. Pentru ei, dezavantajele se limitează la o posibilă concediere, ceea ce înseamnă lipsa 
remuneraţiei. Adevăratele probleme se repercutează asupra societăţii pentru care lucrează şi în 
afara acesteia. 

Pentru a evita repetarea crizei şi a modifica acest raţionament ilogic, raportorul este convins
că ar trebui examinată structura stimulentelor propuse la nivelul angajatului. Prin urmare, 
trebuie luate măsuri pentru a diminua riscurile asumate şi pentru a regândi structura 
stimulentelor. Numai astfel, profiturile instituţiilor financiare şi remuneraţiile acordate 
membrilor consiliilor de administraţie şi directorilor executivi vor putea fi reduse la un nivel 
acceptabil.

Încă de la începutul crizei au fost luate mai multe iniţiative naţionale pentru a modera unele 
politici de remunerare şi unele excese în acordarea primelor, iniţiative care au îmbrăcat 
diverse forme: coduri de conduită, măsuri fiscale, plafoane salariale, consolidarea normelor de 
guvernanţă corporativă etc. Raportorul salută aceste iniţiative şi le consideră utile. Cu toate 
acestea, pentru a evita o abordare necoordonată şi pentru a crea un mediu concurenţial 
echitabil, raportorul consideră că trebuie lansată o iniţiativă europeană cu privire la politicile 
de remunerare aplicate în sectorul financiar şi în cadrul societăţilor cotate la bursă.

Este astfel necesară o acţiune coordonată europeană cu privire la remunerarea directorilor din 
sectorul financiar şi din cadrul societăţilor cotate la bursă.

Raportorul consideră că este necesar un ansamblu de măsuri pe trei niveluri pentru a face faţă 
acestei provocări: sectorul în sine trebuie împiedicat să îşi asume riscuri excesive, avantajele 
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pe care angajatul le poate obţine trebuie limitate, iar dezavantajele potenţiale trebuie sporite.

Prin urmare, raportorul salută iniţiativele propuse de G20, de raportul Larosière şi de Comisia 
Europeană şi preluate în două dintre recomandările acesteia [Recomandarea Comisiei din 30 
aprilie 2009 privind politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare (C(2009)3159) 
şi Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a Recomandărilor 2004/913/CE 
şi 2005/162/CE în ceea ce priveşte regimul de remunerare a directorilor societăţilor cotate 
(C(2009)3177)], documente în care Comisia Europeană şi-a prezentat opinia asupra politicilor 
de remunerare a directorilor societăţilor financiare şi ai societăţilor cotate la bursă.

În ceea ce priveşte structura remuneraţiilor acordate directorilor, recomandarea invită statele 
membre:

- să stabilească o limită (maximum doi ani pentru componenta fixă a plăţii acordate 
unui director) pentru compensaţia în caz de încetare anticipată a raporturilor de muncă 
(„paraşutele de aur”) şi să interzică acordarea acestei compensaţii în caz de eşec;

- să solicite stabilirea unui echilibru între componenta fixă şi cea variabilă a plăţii şi să 
lege componenta variabilă de criterii de performanţă predefinite şi măsurabile pentru a 
consolida legătura dintre performanţă şi remunerare;

- să promoveze durabilitatea pe termen lung a societăţilor prin stabilirea unui echilibru 
între criteriile de performanţă pe termen lung şi scurt pentru remuneraţiile directorilor, 
amânarea acordării componentei variabile, fixarea unei perioade minime de păstrare a 
opţiunilor pe acţiuni şi a acţiunilor (cel puţin trei ani); păstrarea unei părţi a acţiunilor 
până la încheierea contractului de muncă;

- să permită societăţilor să recupereze componenta variabilă a plăţilor acordate pe baza 
unor date care s-au dovedit a fi evident eronate (mecanismul de recuperare).

În ceea ce priveşte procesul de stabilire a remuneraţiilor acordate directorilor, recomandarea 
invită statele membre:

- să extindă anumite cerinţe de publicare prevăzute de recomandarea existentă pentru a 
îmbunătăţi supravegherea de către acţionari a politicilor de remunerare; 

- să se asigure că acţionarii, în special investitorii instituţionali, participă la adunările 
generale atunci când este cazul şi îşi utilizează corespunzător dreptul de vot cu privire 
la remuneraţiile directorilor; 

- să adopte dispoziţii pentru ca directorii fără funcţii executive să nu beneficieze de 
opţiuni pe acţiuni ca parte a remuneraţiei lor, astfel încât să se evite conflictele de 
interese; 

- să consolideze rolul şi funcţionarea comitetului de remunerare, prin adoptarea de noi 
principii privind 

(i) componenţa comitetelor de remunerare;

(ii) obligaţia membrilor comitetului de remunerare de a participa la adunarea 
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generală în cadrul căreia se discută politica de remunerare, astfel încât să poată 
oferi explicaţii în acest sens acţionarilor;

(iii) evitarea conflictelor legate de consultanţii în materie de remunerare. 

Aceste propuneri reprezintă însă doar un prim pas prudent. Practica a revelat impactul mai 
degrabă limitat al recomandărilor privind politica de remunerare în sectorul financiar şi în 
cadrul societăţilor cotate la bursă. Prin urmare, raportorul este convins că trebuie să se facă 
mai mult pentru a impune o adevărată schimbare. Raportorul solicită Comisiei Europene să 
stabilească principii ferme cu caracter obligatoriu în ceea ce priveşte politicile de remunerare 
din sectorul financiar, principii susţinute de raportorul care s-a ocupat de Directiva privind 
cerinţele de capital, precum şi o procedură de denunţare a acelor societăţi cotate la bursă care 
nu respectă principiile în cauză; solicită Comisiei Europene să realizeze şi o evaluare sau un 
studiu de impact cu privire la fezabilitatea impunerii unei taxe europene asupra primelor, 
precum şi a unei taxe bancare europene.

Pentru a putea lua aceste măsuri trebuie pus accentul în mod concret pe principiile elaborate 
de FSB, respectiv o administrare eficace a remuneraţiilor, o aliniere eficace a practicilor de 
remunerare cu principiul prudenţei în asumarea riscurilor; o structură echilibrată a pachetului 
de remunerare şi, în cele din urmă, o supraveghere prudenţială eficace şi implicarea părţilor 
interesate.

Pentru a asigura o administrare reală a pachetului de remunerare, ar trebui acordată o mai 
mare atenţie componenţei comitetului de remunerare, care ar trebui învestit cu un rol mai 
puternic în ceea ce priveşte stabilirea politicii de remunerare şi prezentarea acesteia în faţa 
autorităţii de supraveghere. Acest lucru trebuie realizat în strânsă cooperare cu managerii de 
risc şi după primirea unei opinii din partea acţionarilor. Raportorul consideră că este necesar 
să fie clarificat faptul că directorii fără funcţie executivă ar trebui să beneficieze numai de o 
remuneraţie fixă.

Pe lângă aceasta, raportorul consideră că schema riscurilor operaţionale trebuie să fie 
supravegheată şi preaprobată de o autoritate de reglementare independentă puternică. În plus, 
raportorul sprijină fără rezerve abordarea adoptată în proiectul de raport referitor la 
propunerea de directivă privind cerinţele de capital, şi anume de a mări cerinţele de capital în 
cazul în care sunt luate riscuri mai mari. Elementele legate de calitate ar trebui luate în calcul 
pentru stabilirea nivelului remuneraţiei variabile; prin urmare, raportorul propune ca 
performanţa în materie de „valoare socială adăugată” a societăţilor să fie considerată un 
criteriu esenţial, la fel ca şi criteriul „durabilităţii”, acolo unde acesta se aplică; consideră că 
valoarea remuneraţiei variabile ar trebui să fie stabilită în funcţie de realizarea obiectivelor pe 
termen lung, care ar trebui să fie definite cu claritate în prealabil. Raportorul consideră şi că 
toate aceste principii ar trebui aplicate în legătură cu remuneraţia oricărei persoane ale cărei 
activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societăţii pentru 
care aceasta lucrează.

În concordanţă cu aceste principii şi pentru a limita avantajele posibile pentru angajat, 
raportorul consideră că ar trebui impus un plafon asupra primelor, şi anume că prima acordată 
unei persoane nu poate depăşi 50% din remuneraţia totală anuală a acesteia.

Raportorul subliniază faptul că profiturile şi pierderile sunt înregistrate în perioade de timp 



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

RO

diferite şi că remuneraţiile variabile ar trebui amânate în consecinţă, pentru o perioadă 
suficientă; valoarea proporţiei amânate şi durata perioadei de amânare se stabilesc în funcţie 
de ciclul economic, de natura activităţilor comerciale, de riscuri şi de activităţile angajatului 
respectiv. Raportorul sprijină opţiunea ca cel puţin 50% din remuneraţia variabilă să fie plătită 
sub formă de opţiuni pe acţiuni, cu condiţia ca aceste instrumente să creeze stimulente aliniate 
cu crearea de valoare pe termen lung şi cu orizonturile temporale de risc. Atribuirea de acţiuni 
sau de instrumentele legate de acţiuni ar trebui să facă obiectul unei politici adecvate de 
păstrare a acţiunilor.

De asemenea, raportorul este convins de nevoia de a impozita mai substanţial instituţiile 
financiare ale căror directori beneficiază de pachete de remunerare depăşind un anumit nivel; 
prin urmare, raportorul invită Comisia Europeană să examineze această sugestie; de 
asemenea, raportorul invită Comisia Europeană să impună o taxă financiară asupra 
instituţiilor financiare, care să alimenteze un fond de asigurări în vederea evitării unei noi 
crize financiare.

Pentru a spori transparenţa în legătură cu politicile de remunerare din sectorul financiar şi din 
cadrul societăţilor cotate la bursă, raportorul este convins de necesitatea unui raport anual 
puternic cu privire la remunerare. În acest raport, societăţile ar trebui să facă publice în timp 
util informaţii clare şi cuprinzătoare cu privire la practicile lor de remunerare pentru a facilita 
implicarea constructivă a tuturor părţilor interesate, iar autorităţile de supraveghere ar trebui 
să aibă acces la toate informaţiile de care au nevoie pentru a evalua respectarea principiilor.


