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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Sąjungą ir pasaulį ištiko didžiausia krizė per pastaruosius 60 metų, 
kadangi realusis ekonomikos sektorius patiria didžiausią nuosmukį per minėtą laikotarpį ir 
kadangi tikimasi, kad nepaisant sąlyginio ekonomikos atsigavimo užimtumo sąlygos 
blogės,

B. kadangi finansiniame sektoriuje sukurtas pelnas buvo atsietas nuo ekonomikos augimo, o 
atlyginimai buvo neproporcingai dideli ir pagrįsti tik akcininkų pelnu ir taip buvo 
amoraliai rizikuojama darbuotojų, indėlininkų ir investuotojų pinigais,

C. kadangi piliečiai, visiškai nebūdami atsakingi už šią riziką, už ją moka dvigubai –
prarasdami darbo vietas ir valstybėms gelbėjant finansų institucijas, kurios labai pasipelnė 
iš atlyginimams skirtos valstybės pajamų dalies perskirstymo – ši dalis 1972–2009 m. 
laikotarpiu sumažėjo nuo 68 proc. iki 58 proc.,

D. kadangi nepaisant to, kad didelė atsakomybė už šiuo metu vykstančią krizę tenka premijų 
sistemai, ji išliko nepakitusi ir kadangi finansinio sektoriaus lobistinės grupės nesutinka, 
kad būtų priimti be kokie finansiniai teisės aktai,

E. kadangi samdomiems darbuotojams reikia suteikti naujų teisių įmonių valdyme siekiant, 
kad vyktų tikras dialogas su įmonių vadovais ir būtų aiškiai nustatyti atlyginimai bei 
apibrėžti įmonių tikslai,

1. pabrėžia, kad pasauliui reikia naujo socialinio ir ekologinio verslo modelio, kuris būtų 
orientuotas į ateitį ir kurį taikant būtų atsižvelgiama į visuotinius ir samdomų darbuotojų 
interesus; mano, kad finansinis sektorius turėtų tenkinti realiojo ekonomikos sektoriaus 
poreikius ir prisiimti didesnę socialinę atsakomybę, ypač naudodamas užimtumą ir 
kvalifikacijos kėlimą skatinančius išteklius;

2. pritaria principams, kuriuos Komisija nustatė savo 2009 m. balandžio 30 d. 
rekomendacijose, visų pirmą dėl kotiruojamų įmonių administratorių ir vadovų atlyginimų 
struktūros ir valdymo ir, antra, dėl finansinio sektoriaus atlyginimų struktūros, atlyginimų 
mokėjimo politikos formavimo ir taikymo proceso (valdymas), atlyginimų politikos 
skaidrumo ir rizikos ribojimo kontrolės (priežiūra);

3. pabrėžia atlyginimų proporcingumo įmonėse būtinybę, susiejant vadovų visų atlyginimų ir 
pensijų kitimą su darbuotojų atlyginimais ir pensijomis, ir raginant nesiimti per didelės 
rizikos, ir, siekdamas socialinio teisingumo, pageidauja, kad būtų nustatyta aukščiausia 
įmonių, kurios gauna valstybių narių arba Europos Sąjungos finansinę pagalbą, vadovų 
atlyginimų, premijų ir pensijų riba ir kad jiems būtų taikomi dideli progresyvūs mokesčiai;

4. atsižvelgdamas į tokius kaip įmonės „Dell Ireland“ atvejus, prašo Europos Teisingumo 
Teismo įvertinti, kaip įmonėse naudojama Europos Sąjungos parama ir koks yra jos 
socialinis poveikis; ragina atliekant šį vertinimą atsižvelgti į darbo vietų kūrimą, 
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darbuotojų mokymą ir darbo sąlygų gerinimą;

5. pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies keisti Direktyvą 2006/49/EB dėl investicinių 
įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo1 siekiant, kad pirmiau išdėstyti principai 
taptų privalomi bankams ir investicinėms įmonėms, jiems pradėjus taikyti rizikos ribojimu 
pagrįstą priežiūrą ir užtikrinant, kad įmonių vadovų atlyginimai nebūtų mokami iš įmonės 
kapitalo; pabrėžia, kad visam finansų sektoriui, įskaitant draudimo įmones ir alternatyvaus 
investavimo fondus (pavyzdžiui, rizikos draudimo fondai ir privataus kapitalo fondai), 
turėtų būti taikomos griežtesnės ES taisyklės, 

6. ragina suteikti privalomo sprendimo galių nacionalinėms priežiūros institucijoms siekiant 
užtikrinti, kad būtų gerbiami šie principai ir kad pagalba būtų teikiama su sąlyga, kad 
įmonės prisiims įsipareigojimų dėl užimtumo, darbuotojų mokymo ir darbo sąlygų;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog dėl šiame sektoriuje taikomų finansinių 
paskatų ir atlyginimų struktūros reguliavimo nebūtų pažeista profsąjungų teisė vesti 
kolektyvines derybas;  ragina įtraukti šią nuostatą į Direktyvos 2006/49/EB dėstomąją 
dalį, o ne tik į jos preambulę;

8. ragina užtikrinti visišką įmonių vadovų atlyginimų politikos skaidrumą darbuotojų ir 
piliečių atžvilgiu ir darbuotojams bei jų profsąjungoms suteikti teisę į informaciją, 
priežiūrą ir konsultacijas steigiant darbo tarybas ir įmonių grupių darbo tarybas;

9. ragina suteikti teisę darbuotojų atstovams visais atvejais dalyvauti nustatant ir 
kontroliuojant vadovų atlyginimus, nepriklausomai nuo įvairių valdymo, konsultacijų su 
darbuotojais ir jį dalyvavimo metodų, pasirinktų pagal Direktyvą 2001/86/EB, papildančią 
Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus2.

                                               
1 OL L 177, 2006 6 30, p 201.
2 OL L 294, 2001 11 10, p. 22.


