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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че Европейският съюз и светът преминават през най-тежката 
криза през последните 60 години, реалната икономика трябва да се справи с най-
лошата рецесия за този период и се очаква влошаване на условията на труд въпреки 
относителното икономическо възстановяване, 

Б. като има предвид, че реализираните във финансовия сектор печалби бяха откъснати 
от икономическия растеж, както и с оглед на несъразмерно високите 
възнаграждения, основани единствено на рентабилността на акциите, които 
доведоха до поемането на неморални рискове с парите на служителите, 
спестителите и инвеститорите;

В. като има предвид, че гражданите плащат двойно за поемането на рискове, за които 
не носят никаква отговорност, чрез загубата на работните си места и чрез 
държавното финансиране за спасяването на финансови институции, които се 
облагодетелстваха значително от преразпределението на дела на заплатите в 
националния доход, който между 1972 и 2009 г. намаля от 68% до 58%;

Г. като има предвид, че въпреки голямата си отговорност за настоящата криза, 
системата за бонуси продължава да съществува и лобистите във финансовия сектор 
отказват всяко финансово законодателство, 

Д. като има предвид необходимостта да се дадат нови права на работниците и 
служителите в управлението на предприятията им, за да се осигури възможност за 
истински диалог с ръководителите на предприятията и ясно определяне на 
възнагражденията и корпоративните цели, 

1. подчертава, че светът се нуждае от нов социален и екологичен бизнес модел, който 
се фокусира в дългосрочен план и зачита обществения интерес и интереса на 
работниците и служителите; счита, че финансовият сектор трябва да отговаря на 
нуждите на реалната икономика и трябва да покаже по-голяма социална 
отговорност, по-конкретно чрез използването на благоприятни за заетостта и 
обучението ресурси; 

2. подкрепя принципите, въведени от Комисията в нейните препоръки от 30 април 
2009 г., на първо място във връзка със структурата на заплащането и управлението 
на възнаграждението на администраторите и ръководните кадри на котираните 
предприятия и на второ място във връзка със структурата на възнаграждението 
(управлението), прозрачността на политиката за възнагражденията и разумния 
контрол (надзор) във финансовия сектор;

3. иска да наблегне на изискването за пропорционалност на възнагражденията в 
рамките на предприятията чрез съчетаване на нарастването на възнагражденията и 
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пенсиите на ръководните кадри като цяло с тези на служителите, като възпират 
поемането на прекомерни рискове и, с оглед постигане на социална справедливост, 
иска постепенно да се определят таван и високи данъци за възнагражденията, 
бонусите и пенсиите на ръководните кадри на предприятията, подпомагани от 
държавите-членки или от Европейския съюз; 

4. иска Сметната палата да създаде механизъм за диагностициране на използването на 
европейските помощи за предприятията и за тяхното отражение върху обществото 
във връзка със случаи като този на Dell Ирландия; иска при създаването на тази 
система за диагностициране да бъдат взети предвид заетостта, обучението и 
подобряването на условията на труд;

5. подкрепя предложението на Комисията за изменение на Директива 2006/49/ЕО 1
относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните 
институции за превръщането на гореспоменатите принципи в обвързващи за 
банките и инвестиционните предприятия, като ги подложат на разумен контрол и 
като извадят от собствените средства предвидените средства за заплатите на 
ръководния персонал на предприятията; акцентира върху факта, че върху 
финансовия сектор като цяло следва да се приложи засилено европейско 
регулиране, в това число застраховките и алтернативните инвестиционни фондове 
(като „хедж фондовете” и фондовете за рисков капитал);

6. иска на националните надзорни органи да бъдат предоставени обвързващи 
правомощия, за да се спазват принципите и помощите да бъдат обвързани със 
заетостта, обучението и условията на труд;

7. обръща внимание на факта, че е важно регулирането на финансовите стимули и 
структурите за възнаграждение в този сектор да не се извършва за сметка на 
правото на колективно договаряне на синдикалните организации; иска това да бъде 
уточнено в самите разпоредби на Директива 2006/49/ЕО, а не само в преамбюла;

8. иска тотална прозрачност за служителите и гражданите по отношение на 
политиките за възнаграждение на администраторите, както и правото на гражданите 
и техните синдикални организации за получаване на информация, осъществяване на 
контрол и на провеждане на консултации посредством работническите комитети и 
групи;

9. иска, независимо от всички опции на системи за управление, консултации и участие 
на избраните служители в рамките на Директива 2001/86/ЕО2 за допълнение на 
Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица, 
представителите на служителите да имат във всеки един случай право при 
определянето и контролирането на възнагражденията на ръководните кадри.

                                               
1 OВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.
2 OВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.


