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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Unia Europejska i świat przechodzą najpoważniejszy od 60 lat 
kryzys, że gospodarka realna musi stawić czoła najgłębszej recesji tego okresu oraz że 
pomimo względnego ożywienia gospodarczego, oczekuje się pogorszenia sytuacji 
w dziedzinie zatrudnienia,

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone w sektorze finansowym nie były powiązane ze 
wzrostem gospodarczym, a nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenia, oparte jedynie na 
rentowności akcji, były przyczyną podejmowania niemoralnego ryzyka przy użyciu 
pieniędzy pracowników, oszczędzających i inwestorów,

C. mając na uwadze, że obywatele płacą podwójnie za podjęte ryzyko – za które nie ponoszą 
absolutnie żadnej odpowiedzialności – poprzez utratę zatrudnienia i państwowe 
finansowanie operacji ratowania instytucji finansowych, które wyciągnęły ogromne 
korzyści z redystrybucji płac w dochodach krajowych, która w latach 1972-2009 spadła 
z 68% do 58%,

D. mając na uwadze, że system bonusowy nadal istnieje, chociaż ponosi on w ogromnym 
stopniu winę za obecny kryzys, oraz że grupy nacisku sektora finansowego sprzeciwiają 
się wszelkiej legislacji finansowej,  

E. mając na uwadze potrzebę przyznania pracownikom nowych uprawnień w zakresie 
zarządzania zatrudniającym ich przedsiębiorstwem, aby umożliwić prawdziwy dialog 
z kierownictwem oraz określić jasną definicję wynagrodzeń i celów przedsiębiorstw,

1. podkreśla, że świat potrzebuje nowego, społecznego i środowiskowego wzorca biznesu, 
funkcjonującego w długoterminowej perspektywie i dbającego o interes ogólny i interesy 
pracowników;  uważa, że sektor finansowy powinien odpowiadać na potrzeby gospodarki 
realnej i wykazać większą odpowiedzialność społeczną, w szczególności stosując środki 
sprzyjające zatrudnieniu i szkoleniu;

2. wspiera zasady wprowadzone przez Komisję do zaleceń z dnia 30 kwietnia 2009 r. po 
pierwsze w sprawie systemu wynagrodzeń i ładu korporacyjnego w zakresie wynagrodzeń 
dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, a po drugie w sprawie systemu 
wynagrodzeń, procesu opracowywania i wdrażania polityki wynagrodzeń (ładu 
korporacyjnego), przejrzystości polityki wynagrodzeń i kontroli nadzorczej (nadzoru) 
w sektorze finansowym;

3. pragnie położyć nacisk na wymóg proporcjonalności wynagrodzeń w firmie poprzez 
powiązanie całości wynagrodzeń i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do podejmowania zbyt wysokiego ryzyka i pragnie, aby 
pensje, premie i emerytury dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc państw 
członkowskich lub Unii Europejskiej, ze względu na sprawiedliwość społeczną 
ograniczyć pułapem i objąć wysokim progresywnym opodatkowaniem;
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4. w świetle przypadków takich jak przypadek Irlandii zwraca się do Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego o ocenę wykorzystania europejskiej pomocy przyznanej 
przedsiębiorstwom i jej społecznych skutków; domaga się, aby w ocenie tej uwzględnić 
tworzenie miejsc pracy, szkolenia i poprawę warunków pracy;

5. popiera wysuniętą przez Komisję propozycję zmiany dyrektywy 2006/49/WE1 w sprawie 
adekwatności kapitałowej, aby poprzednio wymienione zasady stały się wiążące dla 
banków i firm inwestycyjnych, które należy poddać je kontroli nadzorczej i zmusić je do 
wypłaty pensji dyrektorów firmy ze środków własnych; podkreśla, że wzmocnione 
przepisy europejskie powinny mieć zastosowanie do całego sektora finansowego, łącznie 
z ubezpieczeniami i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (takimi jak „hedge 
funds” i inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym); 

6. domaga się przyznania kontrolnym organom krajowym wiążących uprawnień, aby mogły 
zadbać o przestrzeganie tych zasad, i podporządkowania pomocy zobowiązaniom 
w zakresie zatrudnienia, szkoleń i warunków pracy;

7. zwraca uwagę na fakt, że ważne jest, aby regulacja zachęt finansowych i systemów 
wynagrodzenia w tym sektorze nie odbyła się kosztem prawa związków zawodowych do 
zbiorowych rokowań; zwraca się o zawarcie tej kwestii w normatywnej części dyrektywy 
2006/49/WE, a nie tylko w preambule;

8. domaga się całkowitej przejrzystości polityki wynagradzania dyrektorów wobec 
pracowników i obywateli, a także przyznania pracownikom i organizacjom związkowym 
– za pośrednictwem rad zakładowych i rad grupowych – prawa do otrzymania informacji, 
sprawowania kontroli i prowadzenia konsultacji;

9. domaga się, aby przedstawiciele pracowników w każdym przypadku – bez względu na 
poszczególne opcje systemów zarządzania, konsultacji i uczestnictwa pracowników 
wybranych na mocy dyrektywy 2001/86/WE2 uzupełniającej statut spółki europejskiej w 
odniesieniu do uczestnictwa pracowników – mogli mieć uprawnienia w ramach 
opracowywania i kontroli wynagrodzeń dyrektorów.

                                               
1 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s.201.
2 Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s.22.


