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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ersättning till direktörer i börsnoterade företag och ersättningspolitik i 
finanstjänstesektorn
(2010/2009(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om 
ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (C(2009)3159),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om att 
komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller 
ordningen för ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag 
(C(2009)3177),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och 
omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik 
(KOM(2009)0362),

– med beaktande av principerna för sund ersättningspraxis från FSB (Financial Stability 
Forum) av den 2 april 2009 och åtföljande genomförandestandarder av den 
25 september 2009,

– med beaktande av principerna för ersättningspolitik från Europeiska 
banktillsynskommittén (CEBS) av den 20 april 2009,

– med beaktande av Baselkommittén för banktillsyns utvärderingsmetoder för 
ersättningsprinciper och ersättningsstandarder från januari 2010, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-.../2010), 
och av följande skäl:

A. De olämpliga ersättningsstrukturer som finansinstitut tillämpat och som skapat incitament 
för överdrivet och ansvarslöst risktagande har varit en av huvudorsakerna till den 
nuvarande finansiella, ekonomiska och sociala krisen, och därför är detta nu en viktig 
fråga för politiska beslutsfattare och tillsynsmyndigheter.

B. Många initiativ har tagits på global, europeisk och nationell nivå för att ta itu med 
problematisk ersättningspraxis. För att kunna skapa lika konkurrensvillkor är det viktigt 
att agera på ett globalt samordnat sätt.

C. De FSB-principer om sund ersättningspraxis som godkändes av G20-ledarna innehåller 
fem olika element för sund ersättningspraxis.
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D. Många vetenskapliga studier och erfarenheter har visat att icke-bindande 
rekommendationer får begränsad effekt på ersättningspolitik. Detta talar för att det är 
nödvändigt att ta i bruk starkare instrument för att säkerställa att principerna respekteras.

E. För att undvika en ny finansiell kris krävs det att en försäkringsfond inrättas som 
finansieras med en avgift från finansinstituten.

Allmänt

1. Europaparlamentet välkomnar de initiativ som kommissionen och FSB tagit avseende
ersättningspolitik inom finanssektorn och i börsnoterade företag i allmänhet.

2. Europaparlamentet stöder till fullo de förslag som föredraganden för 
kapitalkravsdirektiven lagt fram, i vilka det föreslås bindande principer för 
ersättningspolitik i finanssektorn.

Effektiv styrning av ersättning

3. Europaparlamentet betonar att varje finansinstitut och börsnoterat företag bör ha en 
ersättningskommitté som ska bestämma ersättningspolitiken. Denna ersättningskommitté 
måste vara oberoende och ansvarig inför aktieägare och tillsynsmyndigheter och bör ha ett 
nära samarbete med företagets riskkommitté för utvärderingen av de incitament som 
skapas genom ersättningssystemet och också med fackföreningarnas representanter.

4. Europaparlamentet anser att ordföranden och majoriteten av ledamöterna i 
ersättningskommittén ska vara personer från ledningsorganet som inte innehar någon 
verkställande funktion i det berörda finansinstitutet.

5. Europaparlamentet anser att aktieägarna bör bidra till att bestämma en hållbar 
ersättningspolitik och bör ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter om 
ersättningspolitiken genom en icke-bindande omröstning om ersättningsrapporten vid 
bolagsstämman.

6. Europaparlamentet betonar att ersättning till styrelseledamöter som inte har någon 
verkställande funktion enbart bör bestå av fast ersättning och inte av resultat- eller 
aktiebaserad ersättning.

7. Europaparlamentet betonar att ledamöter med riskkontroll som uppgift bör vara oberoende 
av de enheter som de kontrollerar, ha lämpliga befogenheter och få ersättning som är 
oberoende av resultaten för dessa affärsenheter.

Ersättning som är anpassad till ansvarsfullt risktagande

8. Europaparlamentet betonar att man i ersättningar bör beakta risker, och att det i 
riskjusteringar bör tas hänsyn till alla typer av nuvarande och potentiella risker.

9. Europaparlamentet betonar att den operativa riskhanteringen därför bör 
förhandsgodkännas av tillsynsmyndigheten.
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10. Europaparlamentet anser att storleken på den rörliga ersättningen bör bestämmas utifrån 
hur långsiktiga mål uppnås, och dessa mål bör klart och tydligt fastställas i förväg. 

11. Europaparlamentet understryker att ersättningssystemen bör koppla storleken på 
bonuspotten till företagets totalresultat, medan en anställds incitament bör kopplas till 
hans eller hennes bidrag till sådana resultat. Kvantitativa och kvalitativa kriterier, liksom 
mänskligt omdöme, bör spela en roll för att bestämma denna koppling. 

12. Europaparlamentet anser att om ett företag uppvisar negativa resultat bör detta leda till en 
betydande minskning av utbetalningarna av den totala rörliga ersättningen, både när det 
gäller nuvarande ersättning och utbetalningar av belopp som tidigare intjänats, bland annat 
genom arrangemang av typen ”malus” eller ”clawback”.

13. Europaparlamentet anser att kvalitativa resultatkriterier bör beaktas för att bestämma 
nivån på den rörliga ersättningen. Parlamentet föreslår därför att man som ett centralt 
kriterium beaktar ”det sociala mervärdet i företagens resultat”, liksom hållbarhetskriterier 
i tillämpliga fall.

14. Europaparlamentet anser att garanterad bonus inte bör förekomma i ersättningsplanerna.

15. Europaparlamentet anser av etiska skäl att skillnaden mellan den högsta och lägsta 
ersättningen i ett företag bör vara rimlig.

16. Europaparlamentet betonar att ett förfarande bör inrättas och tillämpas av 
tillsynsmyndigheten för att lösa eventuella tvister som kan uppstå mellan 
riskhanteringsfunktionen och den operativa enheten.

17. Europaparlamentet betonar att dessa principer bör utsträckas till ersättningen till alla 
personer som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för det företag som 
de arbetar för.

En balanserad struktur på ersättningspaketet

18. Europaparlamentet betonar att det måste finnas en balans mellan rörlig och fast ersättning, 
och rent konkret att en enskild persons bonus inte får utgöra mer än 50 procent av den 
totala årliga ersättningen till denna person.

19. Europaparlamentet anser att rörlig ersättning endast bör betalas om den är hållbar utifrån 
institutets finansiella situation och motiverad utifrån företagets långsiktiga resultat.

20. Europaparlamentet betonar att storleken på den uppskjutna andelen och längden på denna 
period bör fastställas i enlighet med konjunkturcykeln, affärsverksamhetens natur, dess 
risker och den berörda medarbetarens verksamhet.

21. Europaparlamentet anser att en betydande andel, dvs. mer än 50 procent, av den rörliga 
ersättningen bör ges i aktier eller aktierelaterade instrument, så länge dessa instrument 
skapar incitament som är förenliga med långsiktigt värdeskapande och tidshorisonten för 
riskerna.
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22. Europaparlamentet föreslår att en gräns på maximalt två år av den fasta komponenten av 
direktörers ersättning avsätts för avgångsvederlag (”gyllene fallskärmar”) då anställningen 
upphör i förtid och att avgångsvederlag vid misslyckanden eller frivilliga uppsägningar 
förbjuds.

Effektiv tillsyn och engagemang från intressenter

23. Europaparlamentet anser att företagen bör lämna klar, fullständig och aktuell information 
om sin ersättningspraxis så att alla intressenter lättare kan engagera sig på ett konstruktivt 
sätt, och att tillsynsmyndigheterna bör få tillgång till all den information som de behöver 
för att bedöma huruvida denna praxis är förenlig med tillämpliga principer.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta strikta bindande principer för 
ersättningspolitiken i finanssektorn i enlighet med förslaget till betänkande om 
kapitalkravsdirektivet och att införa ett förfarande för att ”hänga ut” börsnoterade företag 
som inte respekterar dessa principer.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att tillsynsmyndigheten får en 
avgörande roll för ersättningspolitiken och riskhanteringen.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en konsekvensutredning av 
möjligheterna att införa en europeisk bonusskatt.

27. Europaparlamentet begär att kommissionen skapar ett försäkringssystem som betalas 
genom bidrag från finansinstituten så att nya finansiella kriser kan undvikas.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och de nationella och europeiska tillsynsmyndigheterna.
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MOTIVERING

Den finansiella och ekonomiska kris vi nu befinner oss i orsakades bland annat av överdrivet 
risktagande från ett brett spektrum av företag inom finanssektorn. Investmentbanker, banker 
och hedgefonder var alla delaktiga inte bara i att skapa överdrivna risker i de enskilda 
företagen utan också i högsta grad till att sammantaget öka systemrisken. 

Besluten att ta dessa risker drevs på av styrelserna och de verkställande direktörerna för dessa 
företag och de anställda i företagen. Deras motiv att göra så var enkel:

– Ju högre risker ett företag tar, desto lönsammare är det sannolikt att det blir.

– Ju lönsammare ett företag är, desto större blir den ersättning som betalas.

Nivån på de totala ersättningar ändrades inte nämnvärt när vinsterna föll, något som visats av 
Andrew Cuomo, Attorney General för staten New York. 

Detta innebär att de anställda inom finanssektorn får ”uppsidan” i form av bonusar av de 
överdrivna risker de tar ombord i sina företag. Deras personliga ”nersida” begränsas till att få 
sparken, dvs. noll i ersättning. Den verkliga nersidan hamnar istället inom och utanför det 
företag där de arbetar. 

För att en sådan kris inte ska kunna inträffa igen, och för att ändra på denna bakvända logik, 
är föredraganden fast övertygad om att man måste syna de incitamentsstrukturer som var och 
en av anställda möts av. Därför behöver åtgärder vidtas för att minska de risker som tas och 
för att stöpa om incitamentsstrukturen. Endast på detta sätt kan finansinstitutens vinster och 
de ersättningar som betalas till styrelseledamöterna och verkställande direktör minskas till en 
acceptabel nivå.

Ett flertal nationella initiativ har tagits sedan krisen började för att göra viss ersättningspolitik 
och vissa bonusexcesser lite rimligare, och detta på olika sätt (uppförandekoder, 
skatteåtgärder, lönetak, stärkta bolagsstyrningsregler etc.). Föredraganden välkomnar dessa 
initiativ och anser att de är nyttiga. För undvika att man går sin egen väg och för att skapa lika 
konkurrensvillkor anser föredraganden att ett europeiskt initiativ måste tas för 
ersättningspolitiken i finanssektorn och börsnoterade företag. 

Samordnade europeiska åtgärder krävs därför för ersättningen till direktörer i finanssektorn 
och börsnoterade företag.

Denna utmaning kräver en mix av åtgärder på tre nivåer: själva sektorn måste förhindras från 
att ta så stora risker, de anställdas uppsida måste vara begränsad och deras nersida måste öka.

Därför välkomnar föredraganden de initiativ som föreslagits av G20, i De Larosière-rapporten 
och av kommissionen i dess två rekommendationer (kommissionens rekommendation av den 
30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (C(2009)3159) och 
kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om att komplettera 
rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen för ersättningar 
till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag (C(2009)3177)), där kommissionen har 
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framfört sina synpunkter på ersättningspolitiken för direktörer i finansinstitut och 
börsnoterade företag.

När det gäller strukturen på ersättningen till direktörer uppmanas medlemsstaterna i 
rekommendationen att

– sätta en gräns (maximalt 2 år av den fasta komponenten av direktörers ersättning) för 
avgångsvederlag (gyllene fallskärmar) och förbjuda avgångsvederlag vid 
misslyckanden,

– kräva en balans mellan fast och rörlig ersättning och koppla rörlig ersättning till 
förbestämda och mätbara resultatkriterier och stärka kopplingen mellan resultat och 
ersättning,

– främja företagens långsiktiga hållbarhet genom en balans mellan lång- och 
kortsiktiga resultatkriterier, uppskjuten rörlig ersättning, en minsta period för att 
förvärva rätten till aktieoptioner och aktier (minst tre år), spärrtid för en del av aktierna 
till anställningen upphör,

– tillåta företagen att återvinna ersättning på grundval av uppgifter som bevisats vara 
uppenbart felaktiga (”clawback”),

När det gäller att bestämma ersättningen till direktörer uppmanas medlemsstaterna att

– utvidga vissa rapporteringskrav i de existerande rekommendationerna för att 
förbättra aktieägarnas kontroll av ersättningspolitik, 

– se till att aktieägare, särskilt institutionella investerare, deltar vid bolagsstämmor och 
utnyttjar sina röster på ett välbetänkt sätt när det gäller ersättning till direktörer, 

– föreskriva att personer som inte har verkställande funktioner inte bör motta 
aktieoptioner som en del av sin ersättning så att intressekonflikter kan undvikas,

– stärka ersättningskommittéernas roll och funktioner genom nya principer för 

(i) ersättningskommittéernas sammansättning,

(ii) kraven på ersättningskommittéernas ledamöter att närvara vid 
bolagsstämman då ersättningspolitiken diskuteras i syfte att lämna förklaringar 
till aktieägarna,

(iii) konflikter som behöver undvikas för ersättningskonsulter.

Dessa förslag är dock bara ett första trevande steg. I praktiken har det visat sig att 
rekommendationer får ganska så begränsade effekter på ersättningspolitiken i finanssektorn 
och börsnoterade företag. Föredraganden är därför övertygad om att vi måste gå längre om det 
ska komma till stånd någon egentlig förändring. Föredraganden begär att kommissionen 
upprättar strikta, bindande principer för ersättningspolitiken i finanssektorn i enlighet med vad 
som föredraganden föreslog för kapitalkravsdirektivet, och ett förfarande för att hänga ut 
börsnoterade företag som inte respekterar dessa principer. Kommissionen uppmanas vidare att 
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göra en konsekvensutredning om genomförbarheten i en europeisk bonusskatt och en 
europeisk bankskatt.

För att kunna ta ett sådant ytterligare steg bör fokus rent konkret läggas på de principer som 
FSB utvecklat: en effektiv styrning av ersättningar, ersättningar som verkligen är anpassade 
till ett ansvarsfullt risktagande, en balanserad struktur på ersättningspaketen och slutligen en 
effektiv tillsyn och engagemang från intressenter.

För att få en riktig styrning av ersättningspaketen måste mer uppmärksamhet fästas vid 
ersättningskommitténs sammansättning, och en starkare roll behöver ges till denna kommitté 
när det gäller att bestämma ersättningspolitiken och lägga fram den inför 
tillsynsmyndigheterna. Detta bör ske i nära samarbete med riskhanterarna, efter att hört 
aktieägarna. Enligt föredraganden bör det stå klart att direktörer utan verkställande funktioner 
endast ska få fast ersättning.

Vidare anser föredraganden att det operationella risksystemet måste övervakas och 
förhandsgodkännas av en stark och oberoende tillsynsmyndighet. Vidare ges fullt stöd till 
ansatsen i förslaget till betänkande om förslaget till kapitalkravsdirektiv att öka kapitalkraven 
då högre risker tas. Kvalitativa faktorer bör beaktas för att bestämma nivån på den rörliga 
ersättningen. Föredraganden föreslår därför att som ett centralt kriterium beakta "det sociala 
mervärdet i företagens resultat", liksom hållbarhetskriterier i tillämpliga fall. Storleken på den 
rörliga ersättningen, med tanke på dess riskkänslighet, bör bestämmas utifrån hur långsiktiga 
mål uppnås, och dessa mål bör klart och tydligt fastställas i förväg. Föredraganden anser 
vidare att denna princip bör tillämpas på ersättningen för alla personer som i tjänsten utövar 
ett väsentligt inflytande på riskprofilen för sitt företag.

I enlighet med dessa principer och för att begränsa uppsidan för de anställda anser 
föredraganden att ett tak bör sättas för bonusen – en enskild persons bonus får inte utgöra mer 
än 50 procent av denna persons totala ersättning.

Föredraganden betonar att vinster och förluster uppstår under olika tidsperioder, och rörliga 
ersättningskomponenter bör skjutas upp på motsvarande sätt över en tillräckligt lång period.
Storleken på den uppskjutna andelen och längden på denna period bör fastställas i enlighet 
med konjunkturcykeln, affärsverksamhetens natur, dess risker och den berörda medarbetarens 
verksamhet. Föredraganden förespråkar att minst 50 procent av den rörliga ersättningen ska 
betalas i form av aktieoptioner så länge dessa instrument skapar incitament som är förenliga 
med långsiktigt värdeskapande och tidshorisonten för riskerna, medan belöning i form av 
aktier och aktierelaterade instrument bör bli föremål för en lämplig spärrpolicy.

Föredraganden är dessutom övertygad om att det krävs en hårdare beskattning av de 
finansinstitut där direktörerna får ett ersättningspaket över en viss nivå. Kommissionen 
uppmanas därför att utreda detta förslag. Kommissionen uppmanas vidare att kräva en 
finansiell avgift av finansinstituten för att skapa en typ av försäkringsfond så att nya 
finansiella kriser kan undvikas.

För att öka transparensen i ersättningspolitiken i finanssektorn och börsnoterade företag 
behövs det också en tung årlig ersättningsrapport. Genom denna rapport ska företagen lämna 
klar, fullständig och aktuell information om sin ersättningspraxis så att alla intressenter lättare 
kan engagera sig på ett konstruktivt sätt, och tillsynsmyndigheterna bör få tillgång till all den 
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information som de kan behöva för att bedöma huruvida denna praxis är förenlig med 
tillämpliga principer. 


