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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja koko maailma ovat joutuneet kohtaamaan 
vakavimman kriisin 60 vuoteen, että reaalitalouden on selviydyttävä aikakauden 
pahimmasta lamasta ja että työllisyyden odotetaan heikkenevän talouden suhteellisesta 
elpymisestä huolimatta,

B. ottaa huomioon, että rahoituspalvelualalla tuotetut voitot eivät riippuneet talouskasvusta ja 
että palkkiot olivat suhteettoman suuria ja perustuivat yksinomaan osakkeenomistajien 
voittoihin johtaen moraalittomien riskien ottamiseen työntekijöiden, säästäjien ja
sijoittajien rahoilla,

C. ottaa huomioon, että kansalaiset maksavat kaksinkertaisesti kyseisestä riskinotosta, josta 
he eivät ole millään tavalla vastuussa, menettämällä työpaikkansa sekä siten, että valtiot 
rahoittavat sellaisten rahoituslaitosten pelastustoimenpiteet, jotka ovat suuresti hyötyneet 
työntekijöiden palkkojen kansantulosta muodostaman osuuden pienenemisestä vuosien 
1972 ja 2009 välillä 68 prosentista 58 prosenttiin,

D. ottaa huomioon, että vaikka se onkin suurelta osin syypää nykyiseen kriisiin, 
bonusjärjestelmä on pitänyt pintansa ja että rahoitusalan eturyhmät torjuvat kaiken alaa 
koskevan lainsäädännön,

E. katsoo, että palkansaajille on tarpeen suoda lisää oikeuksia yritysten hallinnoinnissa, jotta 
heidän todellinen vuoropuhelunsa yritysjohtajien kanssa olisi mahdollista, ja että palkat ja 
yritysten tavoitteet on määriteltävä selkeästi,

1. korostaa, että maailma tarvitsee uuden sosiaalisen ja ympäristön huomioon ottavan pitkän 
aikavälin kaupankäynnin mallin, joka on yleisen edun sekä työntekijöiden etujen 
mukainen; katsoo, että rahoituspalvelualan on vastattava reaalitalouden tarpeisiin ja 
osoitettava suurempaa sosiaalista vastuullisuutta erityisesti käyttämällä työllisyyttä ja 
koulutusta edistäviä resursseja;

2. kannattaa komission 30. huhtikuuta 2009 esittämiin suosituksiin sisältyneitä periaatteita, 
jotka koskevat ensinnäkin palkka- ja palkkiorakennetta ja pörssiyhtiöiden hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten ja johtajien palkkioiden valvontajärjestelmää sekä toiseksi 
palkka- ja palkkiorakennetta, palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelua ja toteutusta 
(päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä), palkka- ja palkkiopolitiikan avoimuutta sekä 
rahoituspalvelualan toiminnan vakauden valvontaa;

3. haluaa korostaa vaatimusta yrityksissä maksettavien palkkojen oikeasuhteisuudesta siten, 
että johtajien palkkojen ja eläkkeiden kehitys liitetään kokonaisuudessaan muun 
henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin ja että edistetään liiallisen riskinoton välttämistä, ja 
vaatii sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, että valtiontukia tai Euroopan unionilta 
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tukea saavien yritysten johtajien palkoille, bonuksille ja eläkkeille asetetaan yläraja ja että 
niitä verotetaan ankaralla kädellä progressiivisesti;

4. vaatii Dell Irelandin tyyppisten tapausten vuoksi, että Euroopan unionin tuomioistuin 
tutkii EU:n tukien käyttöä yrityksissä sekä niiden sosiaalisia vaikutuksia; vaatii ottamaan 
kyseisessä tutkimuksessa huomioon työpaikkojen luomisen, koulutuksen ja työolojen 
parantamisen;

5. kannattaa komission ehdotusta sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä annetun direktiivin 2006/49/EY1 tarkistamisesta edellä mainittujen 
periaatteiden saattamiseksi pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä velvoittaviksi 
kohdistamalla niihin toiminnan vakauden valvontaa ja ottamalla yritysjohtajien palkkoihin 
tarkoitetut varat pois omista varoista; painottaa, että tehostettua eurooppalaista sääntelyä 
pitäisi soveltaa koko rahoituspalvelualaan vakuutukset ja vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
(kuten hedgerahastot ja yksityiset pääomasijoitusrahastot) mukaan lukien;

6. kehottaa myöntämään kansallisille valvontaviranomaisille sitovat toimivaltuudet edellä 
mainittujen periaatteiden noudattamisen valvomiseksi, ja vaatii, että tukiin on liityttävä 
työllisyyttä, koulutusta ja työoloja koskevia sitoumuksia;

7. pyytää kiinnittämään huomiota siihen, miten tärkeää on, ettei taloudellisten kannustimien 
ja kyseisen alan palkkiorakenteiden sääntely heikennä ammattijärjestöjen oikeutta käydä 
työehtosopimusneuvotteluja; vaatii täsmentämään tämän seikan direktiivin 2006/49/EY 
säädösosassa eikä ainoastaan sen johdanto-osassa;

8. vaatii noudattamaan hallinto- ja valvontaelinten jäsenten palkka- ja palkkiopolitiikkaan 
liittyvissä asioissa täydellistä avoimuutta suhteessa työntekijöihin ja kansalaisiin, ja vaatii 
lisäksi työntekijöille ja heitä edustaville ammattijärjestöille tiedonsaanti-, valvonta- ja 
kuulluksi tulemisen oikeutta, joita on toteutettava yritysneuvostojen ja ryhmäkomiteoiden 
kautta;

9. vaatii, että eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta annetun 
direktiivin 2001/86/EY2 puitteissa valituista erilaisista hallintoa ja työntekijöiden 
kuulemista sekä osallistumista koskevista järjestelmävaihtoehdoista riippumatta 
työntekijöiden edustajilla on joka tapauksessa oltava oikeus osallistua hallinto- ja 
valvontaelinten jäsenten palkkojen ja palkkioiden suunnitteluun ja valvontaan.
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