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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prejemkih direktorjev javnih družb in politiki prejemkov v sektorju finančnih storitev
(2010/2009(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 30. aprila 2009 o plačnih politikah v sektorju 
finančnih storitev (C(2009) 3159),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi priporočil 
2004/913/ES in 2005/162/ES glede sistema prejemkov direktorjev javnih družb (C(2009) 
3177),

– ob upoštevanju predloga Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za 
trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik 
prejemkov (KOM(2009)0362),

– ob upoštevanju načel Foruma za finančno stabilnost z dne 2. aprila 2009 za premišljeno 
prakso nadomestil in priloženih izvedbenih standardov z dne 25. septembra 2009,

– ob upoštevanju načel na visoki ravni za politiko prejemkov Odbora evropskih bančnih 
nadzornikov z dne 20. aprila 2009,

– ob upoštevanju načel za nadomestila in metodologije za oceno standardov, ki jih je
januarja 2010 predlagal Baselski odbor za bančni nadzor,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2010),

A. ker so neprimerne strukture prejemkov finančnih institucij, ki spodbujajo prekomerna in 
nepremišljena tveganja, eden glavnih vzrokov za sedanjo finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter so zato glavna skrb oblikovalcev politike in regulatorjev,

B. ker so se na svetovni, evropski in nacionalni ravni začele izvajati številne pobude za 
obravnavanje sporne prakse prejemkov in ker je pomembno, da se na svetovni ravni 
sprejme usklajen pristop ter tako zagotovijo enaki konkurenčni pogoji,

C. ker je v načelih premišljene prakse nadomestil, ki jih je sprejel Forum za finančno 
stabilnost in so jih potrdili voditelji skupine G-20, opredeljenih pet elementov za 
premišljeno prakso prejemkov,

D. ker so različne znanstvene študije in praksa pokazale, da je vpliv nezavezujočih priporočil 
na politiko prejemkov omejen, zaradi česar je treba uvesti močnejši instrument, ki bo 
zagotovil spoštovanje teh načel,

E. ker je za preprečitev nove finančne krize treba ustanoviti zavarovalni sklad, ki ga bodo s 
prispevki financirale finančne institucije,
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Splošne pripombe

1. pozdravlja pobude, ki sta jih sprejela Komisija in Forum za finančno stabilnost glede 
politike prejemkov v finančnem sektorju in javnih družbah na splošno;

2. v celoti podpira predloge poročevalca v zvezi z direktivami o kapitalskih zahtevah, ki za 
politiko prejemkov v finančnem sektorju predlaga zavezujoča načela;

Učinkovito upravljanje nadomestil

3. poudarja, da bi morala imeti vsaka finančna institucija in javna družba komisijo za 
prejemke, ki bi morala opredeliti politiko prejemkov, biti neodvisna in odgovorna 
delničarjem in nadzornikom ter pri oceni pobud sistema nadomestil tesno sodelovati z 
odborom za tveganja v družbi in predstavniki sindikatov;

4. meni, da morajo biti predsednik in člani komisije za prejemke člani upravnega organa, ki 
v finančni instituciji ne opravljajo nobene izvršilne funkcije;

5. meni, da bi morali delničarji prispevati k opredelitvi vzdržne politike prejemkov in imeti 
možnost, da bi na skupščini z nezavezujočim glasovanjem o poročilu o prejemkih izrazili 
svoje mnenje o tej politiki;

6. poudarja, da bi morala nadomestila članov neizvršnega odbora zajemati le fiksno plačo in 
ne plače po učinku ali na podlagi tečaja delnic;

7. poudarja, da bi morali biti člani, ki so odgovorni za nadzor tveganja, neodvisni od 
poslovnih enot, ki jih nadzorujejo, in da bi morali imeti ustrezno moč ter prejemati 
nadomestilo neodvisno od uspešnosti teh enot;

Učinkovita uskladitev nadomestil s previdnostjo pri prevzemanju tveganj

8. poudarja, da bi morali biti prejemki odvisni od tveganja ter da bi bilo treba pri 
prilagoditvah tveganju upoštevati vse vrste sedanjih in možnih tveganj;

9. poudarja, da bi zato upravljanje operativnega tveganja moral odobriti nadzornik;

10. meni, da bi se morali zneski variabilnih prejemkov določiti glede na uresničitev 
dolgoročnih ciljev, ki bi morali biti vnaprej jasno opredeljeni; 

11. poudarja, da bi bilo treba v sistemih nadomestil povezati skupni znesek prejemkov s 
splošno uspešnostjo družbe, spodbude za zaposlene pa povezati z njihovim prispevkom k 
tej uspešnosti in to povezavo opredeliti na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril ter 
človeške presoje;

12. meni, da bi morala neuspešnost družbe voditi do občutnega zmanjšanja skupnih izplačil 
variabilnih prejemkov, tako trenutnih nadomestil kot zneskov, zasluženih prej, vključno z 
dogovori o sistemu malusa ali povrnitvi sredstev;

13. meni, da bi bilo treba pri določitvi stopnje variabilnih nadomestil upoštevati merila 
uspešnosti glede na kakovost; zato predlaga, da bi se kot eno glavnih meril upoštevala 
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družbena dodana vrednost, ki jo ustvarja uspešnost družb, kadar je primerno pa tudi merila 
vzdržnosti;

14. meni, da zagotovljene premije ne bi smele biti del sistemov nadomestil;

15. meni, da mora biti zaradi etičnih razlogov razlika med najvišjimi in najnižjimi prejemki v 
družbi razumna;

16. poudarja, da bi moral nadzornik pripraviti in izvajati postopek za reševanje sporov, ki bi 
lahko nastali med upravljavci tveganj in operativno enoto;

17. poudarja, da je treba ta načela razširiti na prejemke vseh zaposlenih, katerih poklicne 
dejavnosti bistveno vplivajo na profil tveganj družbe, v kateri delajo;

Uravnotežena struktura sistema prejemkov 

18. poudarja, da morajo biti variabilni in fiksni prejemki uravnoteženi in da zlasti premije 
posameznika ne smejo znašati več kot 50 % njegovih skupnih letnih prejemkov;

19. predlaga, da se variabilni prejemki izplačajo le, če so vzdržni glede na finančno stanje 
institucije in utemeljeni glede na dolgoročno uspešnost družbe;

20. poudarja, da bi se morala odloženi delež in trajanje obdobja odložitve določiti v skladu s 
poslovnim ciklom, z naravo poslovanja, njegovimi tveganji in dejavnostmi uslužbenca;

21. meni, da bi moral biti znaten delež (več kot 50 %) variabilnega nadomestila dodeljen v 
delnicah ali instrumentih, vezanih na delnice, če taki instrumenti pomenijo spodbudo, 
skladno z ustvarjeno dolgoročno vrednostjo in časovno razsežnostjo tveganja.

22. predlaga, da se odpravnina („zlata padala“) v primeru predčasne prekinitve pogodb omeji 
na največ dve leti fiksne sestavine direktorskih plač in da se odpravi v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti ali prostovoljnega odhoda;

Učinkovit nadzor in udejstvovanje zainteresiranih strani

23. meni, da bi morale družbe jasno, podrobno in pravočasno razkrivati informacije o svoji 
praksi nadomestil ter tako spodbujati konstruktivno udejstvovanje vseh zainteresiranih 
strani in da bi nadzorni organi morali imeti dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo 
za oceno skladnosti z veljavnimi načeli;

24. poziva Komisijo, naj sprejme trdna zavezujoča načela o politiki prejemkov v finančnem 
sektorju, kot je predlagano v osnutku poročila o direktivi o kapitalski ustreznosti, ter 
postopek javne objave imen javnih družb, ki teh načel ne upoštevajo;

25. poziva Komisijo, naj v svojih zakonodajnih predlogih zagotovi, do bo imel nadzorni organ 
odločilno vlogo v politiki prejemkov in upravljanju tveganj;

26. poziva Komisijo, naj opravi oceno učinka o izvedljivosti uvedbe evropskega davka na 
premije;
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27. poziva Komisijo, naj vzpostavi zavarovalni sistem, ki ga bodo s prispevki financirale 
finančne institucije, da bi tako preprečili novo finančno krizo;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter EU in 
nacionalnim regulativnim organom.
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OBRAZLOŽITEV

Sedanjo finančno in gospodarsko krizo so med drugim povzročila prekomerna tveganja, ki so 
jih prevzemale številne družbe v finančnem sektorju. Investicijske banke, banke in hedge 
skladi niso prevzemali prekomernih tveganj le na ravni posameznih družb, temveč so na 
splošno in še v večji meri povečali sistemsko tveganje.

Odločitve za prevzem takih tveganj so sprejemali odbori in predsedniki uprav, ki so te družbe 
vodili, ter uslužbenci, ki so v njih delali. 
Njihova motivacija za takšno ravnanje je bila preprosta:

– Čim večja so tveganja, ki jih družba prevzame, tem večji je možni dobiček.

– Čim večji je dobiček družbe, tem večja so izplačana nadomestila.

Vendar se po ugotovitvah pravosodnega ministra države New York Andrew Cuomo višina 
vseh izplačanih nadomestil z zmanjšanjem dobičkov ni občutno spremenila, saj so vedno 
davkoplačevalci tisti, ki pokrivajo razlike.

S tem so uslužbenci finančnega sektorja v obliki premij nagrajeni za prekomerna tveganja, ki 
jih nalagajo družbam, v katerih delajo. Zanje je edina slabost ta, da so lahko odpuščeni in tako 
ne prejmejo nobenega nadomestila. Negativne posledice pa se kažejo zunaj in znotraj družb, v 
katerih delajo.

Poročevalec je prepričan, da bi morali razmisliti o strukturah spodbujanja za posamezne 
uslužbence, da se kriza ne bi ponovila in da bi spremenili takšno nelogično razmišljanje. Zato 
je treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganj in za preoblikovanje strukture spodbujanja.
Samo tako bi lahko dobičke finančnih institucij in nadomestila članom odbora in 
predsednikom uprav zmanjšali na sprejemljivo raven.

Od začetka krize je bilo sprejetih več nacionalnih pobud za omejitev politike prejemkov in 
prekomernih premij, in sicer v različnih oblikah (pravila ravnanja, davčni ukrepi, zgornja 
meja plač, okrepitev pravil o upravljanju družb itd.). Poročevalec pozdravlja te pobude in 
meni, da so koristne. Meni pa tudi, da je treba za politiko prejemkov v finančnem sektorju in 
javnih družbah sprejeti evropsko pobudo, da bi preprečili neusklajen pristop in ustvarili enake 
konkurenčne pogoje.

Zaradi tega so za prejemke direktorjev v finančnem sektorju in javnih družbah potrebni 
usklajeni evropski ukrepi.

Poročevalec je prepričan, da so za soočanje s tem izzivom potrebni različni ukrepi na treh 
ravneh: treba je preprečiti, da bi sektor prevzel tolikšna tveganja, ter za uslužbence omejiti 
koristi ter povečati slabosti.

Zato poročevalec pozdravlja pobude, ki so jih predlagali skupina G-20, Larosièrjevo poročilo 
in Evropska komisija v svojih priporočilih (priporočilo z dne 30. aprila 2009 o plačnih 
politikah v sektorju finančnih storitev (C(2009) 3159 in priporočilo z dne 30. aprila 2009 o 
dopolnitvi priporočil 2004/913/ES in 2005/162/ES glede sistema prejemkov direktorjev 
javnih družb (C(2009) 3177), v katerih je Evropska komisija izrazila svoje mnenje o politiki 
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prejemkov za direktorje v finančnih institucijah in javnih družbah, ki kotirajo na borzi.

Kar zadeva strukturo prejemkov direktorjev, se v priporočilu države članice poziva, naj:

– določijo mejo (največ dve leti fiksne sestavine direktorskih plač) za odpravnino 
(zlata padala) in odpravnino odpravijo v primeru neizpolnjevanja obveznosti;

– zahtevajo uravnoteženost med fiksnim in spremenljivim delom plače ter povežejo 
variabilni del plače z vnaprej določenimi in merljivimi merili uspešnosti ter tako 
okrepijo povezavo med uspešnostjo in plačo;

– spodbujajo dolgoročno vzdržnost družb z uravnoteženjem dolgoročnih in 
kratkoročnih meril uspešnosti, odložitvijo variabilnega dela plače, minimalno odmerno 
dobo za delniške opcije in delnice (vsaj tri leta) in obdržanjem dela delnic do konca 
delovnega razmerja;

– dovolijo družbam, da zahtevajo povračilo variabilnega dela plače, ki je bil izplačan 
na podlagi podatkov, za katere se je izkazalo, da so bili nedvomno napačno prikazani 
(povrnitev sredstev).

Kar zadeva postopek za določitev prejemkov direktorjev, se v priporočilu države članice 
poziva, naj:

– razširijo nekatere zahteve po razkritju iz obstoječega priporočila, da bi imeli 
delničarji boljši pregled nad politiko prejemkov;

– zagotovijo, da se bodo delničarji, zlasti institucionalni vlagatelji, po potrebi 
udeleževali skupščin in da bodo premišljeno uporabljali glasovalne pravice glede 
prejemkov direktorjev;

– zagotovijo, da neizvršni direktorji kot del svojih prejemkov ne bodo prejemali 
delniških opcij, s čimer bi se izognili navzkrižju interesov;

– okrepijo vlogo in delovanje komisije za prejemke na podlagi novih načel za:

(i) sestavo komisij za prejemke;

(ii) obvezno udeležbo članov komisije za prejemke na skupščini, na kateri se 
razpravlja o politiki prejemkov, da bi delničarji dobili ustrezna pojasnila;

(iii) preprečitev navzkrižij med svetovalci na področju prejemkov.

Vendar so ti predlogi le prvi previdni ukrepi. Praksa je pokazala, da je vpliv priporočil na 
politiko prejemkov v finančnem sektorju in javnih družbah precej omejen. Zato je 
poročevalec prepričan, da je za resnično spremembo treba iti še dlje. Evropsko komisijo 
poziva, naj za politiko prejemkov v finančnem sektorju pripravi trdna zavezujoča načela, kot 
to podpira poročevalec o direktivah o kapitalski ustreznosti, ter postopek javne objave imen 
javnih družb, ki teh načel ne spoštujejo; poleg tega jo poziva, naj opravi oceno/študijo učinka 
o izvedljivosti uvedbe evropskega davka na premije in evropskega bančnega davka;
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Za ta nadaljnji korak bi se bilo treba konkretno osredotočiti na načela, ki jih je oblikoval 
Forum za finančno stabilnost, in sicer učinkovito upravljanje nadomestil, učinkovita 
uskladitev nadomestil s previdnostjo pri sprejemanju tveganj, uravnotežena struktura sistema 
prejemkov ter učinkovit nadzor in udejstvovanje zainteresiranih strani.

Da bi zagotovili resnično upravljanje sistema nadomestil, bi bilo treba večjo pozornost 
nameniti sestavi komisije za prejemke in okrepiti njeno vlogo pri opredelitvi politike 
prejemkov in predložitvi te politike nadzorniku. Komisija za prejemke bi morala pri tem tesno 
sodelovati z upravljavci tveganj in upoštevati nasvete delničarjev. Poročevalec meni, da bi 
moralo biti jasno opredeljeno, da neizvršni direktorji prejmejo le fiksne prejemke.

Poleg tega meni, da je treba nadzorovati sistem operativnega tveganja, ki ga mora predhodno 
odobriti trden neodvisni regulator. V celoti tudi podpira pristop iz osnutka poročila o predlogu 
direktive o kapitalskih zahtevah, da se v primeru prevzema večjih tveganj povečajo kapitalske 
zahteve. Za določitev višine variabilnih nadomestil bi bilo treba upoštevati elemente 
kakovosti. Zato predlaga, da se kot eno bistvenih meril upošteva družbena dodana vrednost, ki 
jo ustvarja uspešnost družb, kadar je primerno pa tudi merila vzdržnosti. Višina variabilnih 
prejemkov bi se morala glede na občutljivost za tveganje določiti glede na uresničitev 
dolgoročnih ciljev, ki bi morali biti vnaprej jasno opredeljeni. Poročevalec nadalje meni, da bi 
se ta načela morala uporabljati za prejemke vseh, katerih poklicne dejavnosti bistveno 
vplivajo na profil tveganj družbe, v kateri delajo.

V skladu s temi načeli in da bi omejili koristi za uslužbence, poročevalec meni, da bi bilo 
treba za premije določiti zgornjo mejo, in sicer zlasti, da premije posameznika ne bi znašale 
več kot 50 % njegovih skupnih letnih prejemkov.

Poročevalec poudarja, da se dobički in izgube ustvarjajo v različnih časovnih obdobjih in da 
bi bilo treba izplačila variabilnih nadomestil temu ustrezno odložiti za dovolj dolgo obdobje.
Obseg odloženega deleža in trajanje obdobja odložitve bi se morala določiti v skladu s 
poslovnim ciklom, z naravo poslovanja, njegovimi tveganji in dejavnostmi uslužbenca.
Poročevalec podpira izplačilo vsaj 50 % variabilnih prejemkov v obliki delniških opcij, če 
taki instrumenti pomenijo spodbudo, skladno z ustvarjeno dolgoročno vrednostjo in časovno 
razsežnostjo tveganja, medtem ko bi morala biti dodelitev delnic ali instrumentov, vezanih na 
delnice, predmet ustrezne politike zadržanja delnic.

Poročevalec je tudi prepričan, da je treba bolj obdavčiti finančne institucije, katerih direktorji 
prejemajo nadomestila nad določeno višino. Zato poziva Evropsko komisijo, naj ta predlog 
preuči in za finančne institucije uvede plačevanje prispevkov v neke vrste zavarovalnega 
sklada, da bi tako preprečili novo finančno krizo.

Poročevalec je prepričan, da je za večjo preglednost politike prejemkov v finančnem sektorju 
treba uvesti podrobno letno poročilo o prejemkih. Z njim bi morale družbe jasno, podrobno in 
pravočasno razkrivati informacije o svoji praksi nadomestil ter tako spodbujati konstruktivno 
udejstvovanje vseh zainteresiranih strani, nadzorni organi pa bi morali imeti dostop do vseh 
informacij, ki jih potrebujejo za oceno skladnosti z veljavnimi načeli.


