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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Europese Unie en de rest van de wereld af te rekenen hebben met de 
ergste crisis van de laatste 60 jaar, dat de reële economie te kampen heeft met de 
ernstigste recessie van diezelfde tijdspanne en dat algemeen verwacht wordt dat de situatie 
op de arbeidsmarkt ondanks een relatief herstel van de economie nog zal verslechteren;

B. overwegende dat de door de financiële sector gegenereerde winsten totaal losgekoppeld 
waren van de economische groei, met onevenredig hoge vergoedingen die uitsluitend 
gebaseerd waren op de actuariële rendabiliteit, waarbij immorele risico's werden genomen 
met het geld van de werknemers, de spaarders en de beleggers;

C. overwegende dat de burgers dubbel betalen voor dit risico, waar zij totaal vreemd aan zijn: 
enerzijds geraken zij hun baan kwijt en anderzijds financiert de overheid met 
belastinggeld de redding van financiële instellingen die ruimschoots hebben geprofiteerd 
van de verschuiving in het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen, dat tussen 1972 
en 2009 van 68% tot 58% is gekrompen;

D. overwegende dat het bonussenstelsel, ondanks de zware verantwoordelijkheid die het in 
de huidige crisis heeft gehad, is blijven bestaan en dat de financiële pressiegroepen zich 
tegen elke financiële regelgeving blijven verzetten;

E. overwegende dat de werknemers nieuwe rechten moeten krijgen in het beheer van hun 
onderneming, om een daadwerkelijke dialoog met de leiding mogelijk te maken en te 
komen tot een duidelijke omschrijving van de vergoedingen en de doelstellingen van de 
bedrijven;

1. wijst erop dat de wereld een nieuw maatschappelijk en ecologisch verantwoord 
zakenmodel nodig heeft, dat gericht is op de lange termijn en rekening houdt met het 
algemeen belang en de belangen van de werknemers; is van mening dat de financiële 
sector moet inspelen op de behoeften van de reële economie en meer sociale 
verantwoordelijkheid aan de dag moet leggen, o.m. door gebruik te maken van de 
middelen die de werkgelegenheid en de opleiding bevorderen;

2. stemt in met de beginselen die de Commissie in haar aanbevelingen van 30 april 2009 
heeft geformuleerd, enerzijds met betrekking tot de structuur en het beleid inzake 
vergoeding van bestuurders en topmanagers van beursgenoteerde ondernemingen en, 
anderzijds, met betrekking tot de vergoedingenstructuur, het uitstippelen en 
implementeren van het vergoedingenbeleid (governance), de transparantie van het 
vergoedingenbeleid en het bedrijfseconomisch toezicht in de financiële sector;

3. wijst met klem op de noodzaak dat de vergoedingen in de bedrijven proportioneel moeten 
zijn, door de evolutie van de vergoedingen en de pensioenen van de bedrijfsleiders als 
geheel te koppelen aan die van het personeel en door het nemen van te grote risico's te 
ontmoedigen; dringt er voorts op aan dat, ter wille van de sociale gerechtigheid, de 
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salarissen, de bonussen en de pensioenen van de managers van bedrijven die steun hebben 
ontvangen van de lidstaten of de Europese Unie aan een maximum worden gebonden en 
bovendien zwaar en progressief worden belast;

4. verlangt, zoals in het geval van Dell Ireland, dat de Europese Rekenkamer een diagnose 
opmaakt van het gebruik van de communautaire steun aan bedrijven en van de sociale 
impact ervan; dringt erop aan dat het scheppen van werkgelegenheid, de beroepsopleiding 
en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij het opmaken van deze diagnose in 
overweging worden genomen;

5. stemt in met het voorstel van de Commissie om Richtlijn 2006/49/EG1 inzake de 
kapitaaltoereikendheid te wijzigen, met als doel de hierboven genoemde beginselen 
bindend te maken voor banken en beleggingsondernemingen door deze aan een 
bedrijfseconomisch toezicht te onderwerpen en de voorzieningen voor de salarissen van 
de managers uit het eigen vermogen te lichten;  wijst er met klem op dat er een versterkte 
Europese regeling moet worden ingevoerd voor de hele financiële sector, met inbegrip van 
de verzekeringen en de alternatieve beleggingsfondsen (zoals "hedge funds" en "private 
equity");

6. dringt erop aan dat aan de nationale toezichthoudende instanties 
handhavingsbevoegdheden worden verleend, zodat zij de naleving van deze beginselen 
kunnen afdwingen, en dat de steun onderworpen wordt aan verplichtingen in termen van 
werkgelegenheid, beroepsopleiding en arbeidsvoorwaarden; 

7. onderstreept dat het reguleren van de financiële prikkels en de vergoedingenstructuren in 
deze sector geen nadeel mag berokkenen aan het recht van de vakbonden op collectieve 
onderhandelingen;  verlangt dat dit specifiek wordt vastgelegd in de beschikkingen van 
Richtlijn 2006/49/EG en niet alleen in de preambule ervan;

8. dringt aan op volledige transparantie van het beleid van de vergoeding van managers ten 
aanzien van het personeel en de burgers, evenals op het recht op informatie, controle en 
raadpleging voor de werknemers en hun vakbondsorganisaties via de ondernemingsraden 
en de comités;

9. dringt er, ongeacht het stelsel van beheer, raadpleging en participatie van de werknemers 
waarvoor wordt geopteerd in het kader van Richtlijn 2001/86/CE2 tot aanvulling van het 
statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers, op 
aan dat de vertegenwoordigers van de werknemers in elk geval rechten kunnen doen 
gelden bij de vaststelling van en de controle op de vergoedingen van de managers.

                                               
1 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.
2 PB L 294 van 10.11.2001, blz. 22.


