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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Unió és az egész világ az elmúlt 60 év legsúlyosabb válságát éli meg, 
valamint a reálgazdaságnak az időszak legsúlyosabb recessziójával kell szembenéznie, és 
mivel a viszonylagos gazdasági fellendülés ellenére a foglalkoztatottság tekintetében 
egyre súlyosbodó körülményekre lehet számítani,

B. mivel a pénzügyi ágazat által termelt hasznot a gazdasági növekedésből kiiktatták, a 
kizárólag a részvényesek hasznán alapuló aránytalanul magas díjazások etikátlan 
kockázatot jelentenek a munkavállalók, a megtakarítások tulajdonosai és a befektetők 
pénzére,

C. mivel az állampolgárok kétszeres árat fizetnek azért a kockázatvállalásért, amelyért nem 
ők felelősek: először munkájuk elveszítésével, másrészt az olyan pénzintézetek állami 
megmentésének finanszírozásával, amelyek jelentős hasznot húztak a fizetések nemzeti 
jövedelemben képviselt részarányának 1972 és 2009 közötti 68%-ról 58%-ra történő 
csökkenéséből,

D. mivel a jelenlegi válságért való súlyos felelősség ellenére a bónuszrendszert továbbra is 
meghagyták, és a pénzügyi ágazat nyomást kifejtő csoportjai mindennemű pénzügyi 
jogszabályt visszautasítanak,

E. mivel a vállalatvezetőkkel folytatott igazi párbeszéd és a vállalati díjazások és 
célkitűzések világos meghatározása érdekében szükség van arra, hogy az alkalmazottak új 
jogokkal rendelkezzenek saját vállalatuk vezetésében,

1. hangsúlyozza, hogy a világnak szüksége van egy új szociális és környezetvédelmi 
modellre, amely hosszú távra szól, tiszteletben tartja az általános és a munkavállalói 
érdekeket is;  úgy véli, hogy a pénzügyi ágazatnak ki kell elégítenie a reálgazdasági 
igényeket, valamint fokozottabb szociális felelősséget kell mutatnia, nevezetesen a 
foglalkoztatásnak és a képzésnek kedvező erőforrások hasznosítása révén;

2. támogatja a Bizottság 2009. április 30-i ajánlásaiban szereplő elveket, elsősorban a 
tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatóinak és vezetőinek javadalmazási rendszeréről és 
annak irányításáról szólót, másrészt a javadalmazási rendszerről, valamint a javadalmazási 
politika kidolgozási folyamatáról és végrehajtásáról (irányítás), a javadalmazási politika 
átláthatóságáról és a pénzügyi ágazat prudenciális felügyeletéről (felügyelet) szólót;

3. hangsúlyozza a vállalati javadalmazás arányosságát a vezetői jövedelmek növekedésének 
és nyugdíjuknak a dolgozókéval történő összekapcsolása révén, miközben nem ösztönzi a 
túlzott kockázatvállalást, valamint a szociális igazságosság nevében szeretné, ha a 
tagállamok vagy az Európai Unió által segített vállalatok vezetőinek fizetése, bónusza és 
nyugdíja maximálva lenne, valamint magas és progresszív adó alá esne;

4. Az írországi Dell ügyéhez hasonló esetek fényében kéri, hogy az Európai Számvevőszék 
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készítsen a vállalatoknak nyújtott európai segélyek felhasználásáról és azok társadalmi 
hatásáról; kéri, hogy a diagnózis elkészítése során vegyék figyelembe a 
munkahelyteremtést, a képzést és a munkakörülmények javítását is;

5. támogatja a tőkemegfelelésről szóló 2006/49/EK irányelv1 átdolgozásáról szóló bizottsági 
javaslatot, hogy a fent említett elvek a bankok és a befektetési vállalkozások számára 
kötelező erejűvé váljanak, prudenciális felügyelet alá vonva őket, valamint a vállalati 
vezetők fizetésének fedezetét kivonva a tőkéből; ragaszkodik ahhoz, hogy az egész 
pénzügyi szektorra – ideértve az olyan biztosításokat és alternatív befektetési alapokat is, 
mint a fedezeti alapok és a kockázatitőke-alapok – szigorúbb európai rendelet 
vonatkozzon;

6. szorgalmazza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok kötelező erejű hatáskörökkel 
rendelkezzenek a fenti elvek betartatására, valamint azt, hogy a segélyek a 
foglalkoztatottság, a képzés és a munkakörülmények iránti elkötelezettséghez kötődjenek;

7. annak szükségességére hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat pénzügyi ösztönzőinek és 
javadalmazási rendszerének szabályozása ne a szakszervezetek kollektív tárgyalási 
jogának rovására történjen; kéri, hogy ez ne csak a 2006/49/EK irányelv 
preambulumában, hanem a rendelkező részben is jelenjen meg;

8. teljes átláthatóságot kér az alkalmazottak és az állampolgárok felé a vezetők 
jövedelmezési politikája tekintetében, valamint az alkalmazottaknak és 
szakszervezeteiknek a vállalati tanácsok és csoporttanácsok útján történő tájékozódásához, 
ellenőrzéséhez és konzultációjához való jogot;

9. kéri, hogy az irányítási rendszer, és az európai részvénytársaság statútumának a 
munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló 2001/86/EK irányelv2

keretében kiválasztott munkatársak konzultációs és részvételi rendszerének 
különbözőségeitől függetlenül a munkatársi képviselőknek minden körülmények között 
joguk legyen részt venni a vezetői fizetések kialakításában és ellenőrzésében.

                                               
1 HL L 177., 2006.6.30., 201. o.
2 HL L 294., 2001.11.10., 22. o.


