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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie a celý svět zažívají největší krizi za posledních 60 let, 
že reálná ekonomika musí čelit nejhorší recesi za výše uvedené období a že přes relativní 
oživení hospodářství se očekává zhoršení podmínek pro zaměstnanost,

B. vzhledem k tomu, že zisky vytvořené ve finančním sektoru neměly návaznost na
ekonomický růst a že neúměrně vysoké odměny odvozované pouze od výše výnosů pro 
akcionáře vedly při nakládání s finančními prostředky zaměstnanců, střadatelů a investorů
k přijímání nemorálních rizik,

C. vzhledem k tomu, že občané platí za přijímání uvedených rizik – za něž nenesou žádnou 
odpovědnost – dvakrát, a to ztrátou pracovních míst a tím, že státy financují plány na 
záchranu finančních institucí, které značně využívaly přerozdělování mezd v národním 
důchodu, jež zaznamenalo za období 1972–2009 pokles z 68 % na 58 %,

D. vzhledem k tomu, že přes evidentní odpovědnost za současnou krizi tento systém 
vyplácení odměn (bonusů) přetrvává a že nátlakové skupiny z finančního sektoru odmítají 
jakékoli právní předpisy, jež by finanční oblast regulovaly,

E. vzhledem k tomu, že je zapotřebí poskytnout zaměstnancům nové pravomoci při řízení 
jejich podniku, aby byl umožněn skutečný dialog s vedoucími pracovníky podniků a aby 
mohly být jednoznačně definovány odměny a cíle podniků,

1. zdůrazňuje, že svět si potřebuje osvojit nový sociální a environmentální model podnikání, 
který bude zaměřen na dlouhodobé perspektivy a bude respektovat obecný zájem a zájem 
zaměstnanců; je toho názoru, že finanční sektor musí reagovat na potřeby reálné 
ekonomiky a musí prokázat větší sociální odpovědnost, a to zejména využíváním zdrojů 
podporujících zaměstnanost a vzdělávání;

2. podporuje zásady, jež Komise navrhla ve svých doporučeních ze dne 30. dubna 2009, a to
v prvé řadě ty, které se týkají systémů odměňování a pravidel pro odměňování členů 
správních orgánů a vedoucích pracovníků podniků kótovaných na burze, a v druhé řadě ty, 
které se týkají systémů odměňování, postupu vypracovávání a uplatňování politiky 
odměňování (pravidla pro odměňování), transparentnosti politiky odměňování
a obezřetnostní kontroly (dohledu) ve finančním sektoru;

3. chce zvláště upozornit na nezbytnost proporcionálního odměňování v podnicích, přičemž 
odměňování a výše důchodů vedoucích pracovníků by se měly plně odvíjet od 
odměňování a výše důchodů přiznávaných zaměstnancům; to by mělo odrazovat od 
přijímání nadměrně vysokých rizik; z důvodů sociální spravedlnosti požaduje, aby mzdy, 
odměny (bonusy) a důchody vedoucích pracovníků podniků, jimž byla poskytnuta pomoc 
ze strany členských států nebo Evropské unie, měly stanovenu horní hranici a byly 
výrazně zatíženy progresivními daněmi;
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4. s ohledem na případy, jako byl případ podniku Dell v Irsku, požaduje, aby Evropský 
účetní dvůr zřídil nástroj ke zjišťování toho, jak podniky využívají pomoc poskytovanou
z prostředků Evropské unie a jaký je její sociální dopad; žádá, aby při zřizování tohoto 
nástroje byly vzaty v potaz takové faktory, jako je vytváření pracovních míst, vzdělávání
a zlepšování pracovních podmínek;

5. podporuje návrh Komise pozměnit směrnici 2006/49/ES1 o kapitálových požadavcích tak, 
aby se výše uvedené zásady staly pro banky a investiční společnosti závaznými, aby tyto 
subjekty podléhaly obezřetnostní kontrole a aby čerpaly prostředky na mzdy vedoucích 
pracovníků podniku z vlastního kapitálu společnosti; trvá na tom, že zpřísněná regulace na 
evropské úrovni by se měla vztahovat na celý finanční sektor, a to včetně pojišťoven
a alternativních investičních fondů (jako jsou např. zajišťovací fondy a kapitálové 
investiční fondy);

6. žádá, aby byly vnitrostátním kontrolním orgánů uděleny pravomoci k prosazování těchto 
zásad, aby dohlížely na jejich dodržování a aby byla pomoc podmíněna závazkem, že 
bude sloužit k vytvoření pracovních míst, zajištění vzdělávání a zlepšení pracovních 
podmínek;

7. upozorňuje na to, že je důležité, aby regulace finančních pobídek a systémů odměňování
v tomto sektoru nebyla prováděna na úkor práva odborových organizací na kolektivní 
vyjednávání; žádá, aby byla tato skutečnost specifikována i v samotném textu směrnice 
2006/49/ES, a ne pouze v její úvodní části;

8. požaduje naprostou transparentnost v oblasti politiky odměňování členů správních orgánů 
– a to ve vztahu k zaměstnancům a občanům – a dále žádá, aby zaměstnanci a jejich 
odborové organizace měli prostřednictvím rad zaměstnanců a rad skupiny právo na 
získávání informací, na kontrolu a konzultace;

9. žádá, aby nezávisle na různých modelech systémů řízení, konzultací a účasti zaměstnanců 
zvolených v rámci směrnice 2001/86/ES2 , kterou se doplňuje statut evropské společnosti
s ohledem na zapojení zaměstnanců, mohli zástupci zaměstnanců v každém případě 
uplatnit svou pravomoc při stanovování a kontrole odměn vedoucích pracovníků.

                                               
1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.
2 Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22.


