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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Den Europæiske Union og hele verden for øjeblikket oplever den 
alvorligste krise i de seneste 60 år, at økonomien reelt står over for den værste recession i 
denne periode, og at man forventer forringede forhold for beskæftigelsen til trods for, at 
økonomien er blevet nogenlunde genoprettet,

B. der henviser til, at de gevinster, der blev opnået i finanssektoren, var uden sammenhæng 
med den økonomiske vækst, lønningerne uforholdsmæssigt høje og udelukkende baseret 
på de forventede aktieindtægter, hvilket betød, at der blev indgået uacceptabelt store risici 
med arbejdstagernes, sparernes og investorernes penge,

C. der henviser til, at borgerne betaler dobbelt for denne risikovillighed, som de på ingen 
måde er ansvarlige for, dels igennem tabet af deres arbejdspladser, dels igennem 
medlemsstaternes finansiering af redningen af finansinstitutionerne, som i høj grad har 
profiteret af omfordelingen af lønmodtagernes andel af nationalindkomsten, som faldt fra 
68 % til 58 % mellem 1972 og 2009,

D. der henviser til, at bonussystemet har overlevet, selv om det bærer et tungt medansvar for 
den nuværende krise, og at pressionsgrupperne i finanssektoren afviser al 
finanslovgivning,

E. der henviser til nødvendigheden af at give lønmodtagerne nye rettigheder i forbindelse 
med forvaltningen af deres virksomhed for at skabe mulighed for en reel dialog med 
virksomhedslederne og nå frem til en klar definition af lønningerne og virksomhedernes 
mål,

1. understreger, at verden har brug for en ny model for sociale og miljømæssige anliggender, 
som sætter langsigtede mål og respekterer samfundets og lønmodtagernes interesser; 
mener, at finanssektoren bør reagere på behovet for reelle besparelser og vise større social 
ansvarlighed, navnlig ved at udnytte ressourcerne på en måde, der kommer beskæftigelse 
og uddannelse til gode;

2. støtter de principper, Kommissionen fastlagde i sine anbefalinger af 30. april 2009, for det 
første med hensyn til lønstrukturen og styringen i forbindelse med aflønning af 
administratorer og ledere i børsnoterede virksomheder, og for det andet med hensyn til 
lønstrukturen, processen med udarbejdelse og iværksættelse af lønpolitikken (styringen), 
politikkens og lønningernes gennemsigtighed samt tilsyn (overvågning) i finanssektoren;

3. ønsker at fremhæve kravet om, at lønningerne skal stå i et rimeligt forhold til 
virksomhedernes indtjening, ved at kæde udviklingen i virksomhedsledernes lønninger og 
fratrædelsesgodtgørelser som helhed sammen med de ansattes lønninger og 
fratrædelsesgodtgørelser og fraråde indgåelse af alt for store risici, og ser af hensyn til den 
sociale retfærdighed gerne, at der med hjælp fra medlemsstaterne eller EU lægges loft 
over virksomhedsledernes lønninger, bonusordninger og fratrædelsesgodtgørelser, og at 
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de underlægges en hård, progressiv beskatning;

4. anmoder på baggrund af tilfælde som Dell-sagen i Irland om, at Den Europæiske 
Revisionsret udarbejder en analyse af anvendelsen af EU's virksomhedsstøtte og dens 
sociale konsekvenser; anmoder om, at jobskabelse, uddannelse og forbedring af 
arbejdsvilkårene tages i betragtning ved udarbejdelsen af denne analyse;

5. støtter Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2006/49/EF om kravene til 
investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag1 med henblik på at gøre de 
ovennævnte principper bindende for banker og investeringsselskaber ved at underkaste 
dem tilsyn og holde midlerne til virksomhedsledernes lønninger adskilt fra egenkapitalen; 
understreger, at der burde gælde strengere EU-regler for hele finanssektoren, herunder 
forsikringsselskaber og alternative investeringsfonde (som f.eks. "hedge funds" og "capital 
investment funds");

6. anmoder om, at de nationale kontrolmyndigheder får overdraget beføjelser til at sikre 
overholdelsen af disse principper, og at støtten gøres betinget af en langsigtet forpligtelse 
med hensyn til beskæftigelse, uddannelse og arbejdsvilkår;

7. henleder opmærksomheden på vigtigheden af, at reguleringen af de økonomiske 
incitamenter og lønstrukturerne i denne sektor ikke sker på bekostning af de faglige 
organisationers ret til at føre kollektive forhandlinger; anmoder om, at dette fastslås i den 
dispositive del af direktiv 2006/49/EF og ikke kun i præamblen;

8. anmoder om total gennemsigtighed over for arbejdstagerne og borgerne hvad angår 
politikken for aflønning af administratorer samt om en ret til information, kontrol og 
høring for arbejdstagerne og deres faglige organisationer via samarbejdsudvalgene i 
virksomheder og koncerner; 

9. anmoder om, at arbejdstagernes repræsentanter, uafhængigt af de forskellige 
valgmuligheder med hensyn til systemer for forvaltning, høring og inddragelse af 
arbejdstagerne i direktiv 2001/86/EF om fastsættelse af supplerende bestemmelser til 
statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse2, under 
alle omstændigheder får ret til at deltage i fastsættelsen af og kontrollen med ledernes 
lønninger.

                                               
1 EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.
22,EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.


