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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Savienību un pasauli kopumā ir skārusi visnopietnākā krīze pēdējos 
60 gados, tā kā reālajai ekonomikai nākas saskarties ar vissmagāko lejupslīdi minētajā 
laikposmā un tā kā ir sagaidāms, ka, neraugoties uz relatīvu ekonomiskās aktivitātes 
uzlabošanos, apstākļi nodarbinātības jomā pasliktināsies vēl vairāk;

B. tā kā finanšu sektorā gūtajai peļņai nebija saiknes ar ekonomikas izaugsmi un atalgojums 
šajā sektorā bija nesamērīgi augsts un balstīts tikai uz akciju radīto peļņu, tādējādi 
mudinot amorāli riskēt ar darbinieku, noguldītāju un ieguldītāju naudu;

C. tā kā iedzīvotāji par šāda riska uzņemšanos, par ko tie nekādā mērā nav atbildīgi, maksā 
divkāršu cenu — viņi zaudē savu darbavietu, un valsts finansē attiecīgo finanšu iestāžu 
glābšanas pasākumus, lai gan šīs iestādes ir būtiski ieguvušas no algu īpatsvara pārdales 
nacionālajā ienākumā, tam samazinoties no 68 % 1972. gadā līdz 58 % 2009. gadā;

D. tā kā, neraugoties uz bonusu sistēmas būtisko negatīvo ietekmi pašreizējās krīzes 
veicināšanā, šī sistēma vēl aizvien pastāv un tā kā finanšu sektoru pārstāvošās grupas, kas 
izveidotas spiediena izdarīšanai uz valsts varas iestādēm, noraida jebkuru tiesību aktu 
finanšu jomā;

E. tā kā algotajiem darbiniekiem ir jāpiešķir jaunas tiesības viņu uzņēmuma pārvaldībā, lai 
varētu veidot patiesu dialogu ar uzņēmuma vadītājiem un skaidri noteikt atalgojuma 
sistēmu un uzņēmuma mērķus,

1. uzsver, ka pasaulei ir nepieciešams jauns ilgtermiņa sociālais un vides modelis, kas 
ievērotu sabiedrības vispārējās un algoto darbinieku intereses; uzskata, ka finanšu 
sektoram jādarbojas saskaņā ar reālās ekonomikas interesēm un jādemonstrē lielāka 
sociālā atbildība, it īpaši, izmantojot nodarbinātību un apmācību veicinošus resursus;

2. atbalsta principus, ko Komisija iekļāvusi savos 2009. gada 30. aprīļa ieteikumos, pirmkārt, 
par atalgojuma struktūru un to uzņēmumu administratoru un vadītāju atalgojuma 
pārvaldību, kuru akcijas tiek kotētas biržā, un, otrkārt, par atalgojuma struktūru, 
atalgojuma politikas izstrādes un īstenošanas procesu (pārvaldību), atalgojuma politikas 
pārredzamību un kontroli (uzraudzību) finanšu sektorā;

3. vēlas uzsvērt prasību pēc atalgojuma samērīguma uzņēmumos, vadītāju atalgojuma un no 
darba aiziešanas pabalsta apjoma attīstību saistot ar pārējo darbinieku atalgojumu un no 
darba aiziešanas pabalstu, tādējādi atturot viņus no pārmērīga riska uzņemšanās, un 
sociālā taisnīguma labad vēlas, lai to uzņēmumu, kuriem sniegts valsts vai Eiropas 
Savienības atbalsts, vadītāju darba algai, bonusiem un no darba aiziešanas pabalstam tiktu 
noteikts maksimālais apjoms un lai tie tiktu aplikti ar augstu progresīvo nodokli;

4. ņemot vērā, piemēram, Īrijas uzņēmuma „Dell” gadījumu, prasa, lai Eiropas Revīzijas 
palāta ievieš uzņēmumiem sniegtā Eiropas Savienības atbalsta izmantošanas un šī atbalsta 
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sociālās ietekmes novērtēšanu; prasa, lai šādas novērtēšanas izstrādē tiktu ņemta vērā 
darbavietu izveide, apmācība un darba apstākļu uzlabošana;

5. atbalsta Komisijas priekšlikumu grozīt Direktīvu 2006/49/EK1 par ieguldījumu sabiedrību 
un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību, lai iepriekš minētos principus padarītu par 
saistošiem bankām un ieguldījumu fondiem, šīs finanšu iestādes pakļaujot kontrolei un 
paredzot, ka uzņēmuma vadītāju alga tiek maksāta no pašu kapitāla; uzstāj, ka visam 
finanšu sektoram kopumā, tostarp apdrošināšanas iestādēm un alternatīvajiem ieguldījumu 
fondiem (piemēram, riska ieguldījumu fondiem un kapitāla-ieguldījumu fondiem) būtu 
jāpiemēro Eiropas regula ar pastiprinātiem noteikumiem;

6. prasa piešķirt ierobežojošas pilnvaras dalībvalstu kontroles iestādēm, lai liktu ievērot šos 
principus, un kā nosacījumu atbalsta piešķiršanai piemērot saistību uzņemšanos 
nodarbinātības, apmācības un darba apstākļu jomā;

7. vērš uzmanību uz to, cik būtiski ir šajā sektorā nepieļaut finanšu stimulu un atalgojuma 
struktūras negatīvu ietekmi uz arodbiedrību tiesībām vest sarunas par darba koplīgumu 
slēgšanu; prasa, lai tas tiktu paredzēts ne tikai Direktīvas 2006/49/EK preambulā, bet arī 
tās noteikumos;

8. prasa nodrošināt administratoru atalgojuma politikas pilnīgu pārredzamību uzņēmumu 
darbiniekiem un pārējiem iedzīvotājiem, kā arī tiesības uz informāciju, kontroli un 
apspriešanos darbiniekiem un viņu arodbiedrībām ar uzņēmuma komiteju un grupas 
komiteju starpniecību;

9. prasa, lai neatkarīgi no atšķirīgajām pārvaldības, apspriešanās un darbinieku līdzdalības 
sistēmām, kuras izvēlas saskaņā ar Direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas 
uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā2, darbinieku pārstāvjiem 
jebkurā gadījumā būtu tiesības piedalīties uzņēmuma vadītāju atalgojuma sistēmas 
izstrādē un kontrolē.

                                               
1 OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.
2 OV L 294, 10.11.2001., 22. lpp.


