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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Liit ja maailm seisavad silmitsi viimase 60 aasta kõige raskema 
kriisiga ja reaalmajanduses on selle perioodi suurim langus ning et tööhõive osas on 
oodata olukorra halvenemist, hoolimata majanduse suhtelisest taastumisest;

B. arvestades, et finantssektori tulud ei olnud seotud majanduskasvuga ning üksnes 
aktsionäride tulust lähtuvad ebaproportsionaalselt suured palgad tõid kaasa ebamoraalse 
riskimise töötajate, hoiustajate ja investorite rahaga;

C. arvestades, et kodanikud maksavad topelt selle riskimise eest, milles neil pole mingit 
vastutust – ühelt poolt töökohtade kaotusega ja teiselt poolt sellega, et riigi raha eest 
päästetakse finantsasutusi, mis on saanud suurt kasu palkade osakaalu vähenemisest 
rahvamajanduse kogutulus (1972. aasta 68%-lt 2009. aasta 58%-ni); 

D. arvestades, et ehkki praeguse kriisi põhjustas suures osas lisatasude süsteem, on see 
säilitatud ning finantssektori surverühmad seisavad vastu kõikidele valdkonda 
reguleerivatele õigusaktidele;

E. arvestades, et töötajatele tuleks anda seoses ettevõtete juhtimisega uued õigused, et oleks 
võimalik tõeline dialoog ettevõtte juhtkonnaga ning palkade ja ettevõtte eesmärkide selge 
määratlemine,

1. rõhutab, et maailm vajab uut sotsiaalset ja keskkondlikku ärimudelit, mis lähtub pikast 
perspektiivist ning võtab arvesse üldist huvi ja töötajate huve; on seisukohal, et 
finantssektor peab vastama reaalmajanduse vajadustele ning näitama üles suuremat 
ühiskondlikku vastutust, eelkõige kasutades tööhõivet ja koolitust soosivaid vahendeid;

2. toetab komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitustes nimetatud põhimõtteid, mis käsitlevad 
esiteks noteeritud ettevõtete juhtkonna palkade struktuuri ja haldamist ning teiseks 
finantssektori palgastruktuuri, palgapoliitika kujundamist ja toimimist (haldamine) ning 
palgapoliitika läbipaistvust ja kontrolli (järelevalve);

3. rõhutab vajadust proportsionaalsuse järele ettevõtete palgakorralduses, sidudes juhtkonna 
palkade ja pensionide muutused töötajate palkade ja pensionide muutumisega ning 
hoidudes ülemäärastest riskidest, ning soovib sotsiaalse õigluse huvides, et liikmesriikidelt 
või Euroopa Liidult abi saavate ettevõtete juhtide palkade, lisatasude ja pensionide suhtes 
kehtiksid maksimummäärad ning kõrged ja progresseeruvad maksud;

4. nõuab, et kontrollikoda analüüsiks selliste juhtumite nagu Iirimaa Dell valguses 
ettevõtetele antava ELi abi kasutamist ja selle sotsiaalset mõju; nõuab, et analüüsis 
võetaks arvesse töökohtade loomist, koolitust ja töötingimuste parandamist;

5. toetab komisjoni ettepanekut muuta direktiivi 2006/49/EÜ1 kapitali adekvaatsuse kohta, et 
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muuta eespool nimetatud põhimõtted pankadele ja investeerimisfirmadele siduvaks, 
teostades nende üle ranget järelevalvet ning jättes ettevõttejuhtide palgafondi 
omavahendite hulgast välja; rõhutab, et kogu finantssektor, sh kindlustusfirmad ja 
alternatiivsed investeerimisfondid (nt riskifondid ja erakapitali investeerimisfondid), 
peaks olema ELi poolt rangemalt reguleeritud;

6. nõuab riiklikele järelevalveasutustele siduvate volituste andmist nende põhimõtete 
järgimise tagamiseks ning abi sidumist kohustustega töökohtade, koolituse ja 
töötingimuste osas;

7. juhib tähelepanu vajadusele tagada, et selle sektori finantsstiimulite ja palgastruktuuri 
regulatsioon ei kahjustaks ametiühinguorganisatsioonide õigust pidada 
kollektiivläbirääkimisi; nõuab, et see punkt kajastuks ka direktiivi 2006/49/EÜ 
põhitekstis, mitte üksnes preambulis;

8. nõuab juhtkonna palgapoliitika täielikku läbipaistvust töötajate ja kodanike jaoks ning 
töötajate ja ametiühinguorganisatsioonide õigust teabele, järelevalvele ja 
konsulteerimisele töönõukogude ja töörühmade kaudu;

9. nõuab, et töötajate esindajatel oleks alati sõnaõigus juhtkonna palkade määramisel ja 
kontrollimisel, olenemata erinevatest juhtimis-, konsulteerimis- ja töötajate osalemise 
süsteemidest, mis on valitud direktiivi 2001/86/EÜ1 raames, millega täiendatakse Euroopa 
äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes.
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