
PA\799555EL.doc PE431.017v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2009/2177(INI)

21.12.2009

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με τα θέματα δεοντολογίας σε σχέση με τη διαχείριση των 
επιχειρήσεων
(2009/2177(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Patrick Le Hyaric



PE431.017v01-00 2/4 PA\799555EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\799555EL.doc 3/4 PE431.017v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος αντιμετωπίζουν τη χειρότερη 
κρίση των τελευταίων 60 ετών, ότι η πραγματική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 
χειρότερη ύφεση της εν λόγω περιόδου και ότι αναμένεται επιδείνωση των όρων 
απασχόλησης, παρά τη σχετική ανάκαμψη της οικονομίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη στο χρηματοοικονομικό τομέα έχουν αποσυνδεθεί από 
την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι δυσανάλογα υψηλές και βασιζόμενες αποκλειστικά 
στην κερδοφορία των μετοχών αμοιβές συνεπάγονται κινδύνους ηθικά ανεπίτρεπτους εις 
βάρος των χρημάτων των εργαζομένων, των αποταμιευτών και των επενδυτών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες πληρώνουν διπλά αυτή την ανάληψη κινδύνων, για 
τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρουν, με την απώλεια της εργασίας τους και την κρατική 
χρηματοδότηση της διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν επωφεληθεί 
σημαντικά από την ανακατανομή του μεριδίου των μισθών στο εθνικό εισόδημα, το οποίο 
μειώθηκε από 68% σε 58% μεταξύ 1972 και 2009,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις βαριές ευθύνες του για τη σημερινή κρίση, το σύστημα 
των μπόνους συνεχίζεται και ότι οι ομάδες πίεσης του χρηματοπιστωτικού τομέα 
αρνούνται κάθε σχετική νομοθετική ρύθμιση,

E. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δοθούν νέα δικαιώματα στους μισθωτούς όσον αφορά                                                                                                                                                               
τη διαχείριση της επιχείρησής τους, ώστε να καταστεί δυνατός ένας πραγματικός 
διάλογος με τους διευθύνοντες και ο σαφής καθορισμός των αποδοχών και των στόχων 
των επιχειρήσεων,

1. τονίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό και περιβαλλοντικό επιχειρηματικό 
μοντέλο, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον και το 
συμφέρον των εργαζομένων· πιστεύει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να δείχνει μεγαλύτερη 
κοινωνική υπευθυνότητα, ιδίως με την ευνοϊκότερη για την απασχόληση και την 
επαγγελματική κατάρτιση χρήση των πόρων·

2. συμφωνεί με τις αρχές τις οποίες εισήγαγε η Επιτροπή με τις συστάσεις της στις 30 
Απριλίου 2009 σχετικά, πρώτον, με τη δομή των αποδοχών και τη διακυβέρνηση στον 
τομέα των αποδοχών των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων
εταιρειών και, δεύτερον, τη δομή των αποδοχών, τη διαδικασία επεξεργασίας και 
εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών (διακυβέρνηση), τη διαφάνεια της πολιτικής 
αποδοχών και τον προληπτικό έλεγχο (επίβλεψη) στο χρηματοπιστωτικό τομέα·

3. επιθυμεί να τονίσει την ανάγκη για αναλογικότητα των αμοιβών στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, συνδέοντας την εξέλιξη των μισθών και των συντάξεων των διευθυντικών 
στελεχών, στο σύνολό τους, με τα αντίστοιχα του προσωπικού και αποθαρρύνοντας την  



PE431.017v01-00 4/4 PA\799555EL.doc

EL

ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, και, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης , επιθυμεί οι 
μισθοί, τα μπόνους και οι συντάξεις των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενισχύσεις από τα κράτη μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπόκεινται σε 
ανώτατα όρια και βαριά προοδευτική φορολογία·

4. ζητεί, υπό το πρίσμα περιπτώσεων όπως του Dell στην Ιρλανδία, να προβαίνει το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην εξέταση της χρήσης των ευρωπαϊκών ενισχύσεων 
προς τις επιχειρήσεις καθώς και των κοινωνικών επιπτώσεών τους· ζητεί να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την εξέταση αυτή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η επαγγελματική 
κατάρτιση και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

5. συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 2006/49/ΕΚ1

σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις προκειμένου οι παραπάνω αρχές να καταστούν 
δεσμευτικές για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, υποβάλλοντάς τις  σε 
προληπτικό έλεγχο και αφαιρώντας από τα ίδια κεφάλαια τις προβλέψεις για μισθούς των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης· τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται μια 
ενισχυμένη ευρωπαϊκή ρύθμιση για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια)·

6. ζητεί τη χορήγηση δεσμευτικών αρμοδιοτήτων στις εθνικές ελεγκτικές αρχές, ώστε να 
επιβάλλουν την τήρηση των αρχών ατών, και η χορήγηση ενισχύσεων να εξαρτάται από 
την ανάληψη υποχρεώσεων όσον αφορά την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση 
και τις συνθήκες εργασίας·

7. εφιστά την προσοχή ώστε η ρύθμιση των οικονομικών κινήτρων και των δομών των 
αμοιβών σε αυτόν τον τομέα να μην πραγματοποιείται εις βάρος του δικαιώματος των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων για συλλογικές διαπραγματεύσεις· ζητεί να διευκρινίζεται 
το θέμα αυτό στο κυρίως σώμα της οδηγίας 2006/49/ΕΚ και όχι μόνο στο προοίμιό της·

8. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις πολιτικές για τις αποδοχές των διοικητικών 
στελεχών έναντι των μισθωτών και των πολιτών καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, 
ελέγχου και διαβούλευσης για τους εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
τους μέσω των επιτροπών επιχειρήσεων και των επιτροπών ομάδων·

9. ζητεί, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές επιλογές  συστημάτων διαχείρισης, διαβούλευσης 
και συμμετοχής των εργαζομένων που επιλέγονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ2

για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορούν να έχουν σε κάθε περίπτωση 
δικαίωμα στην εκπόνηση και τον έλεγχο των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών.

                                               
1 ΕΕ L 177, 30.06.2006, σελ. 201.
2 ΕΕ L 294, 10.11.2001, σελ. 22.


