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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât Uniunea Europeană și lumea întreagă trec prin cea mai gravă criză din ultimii 60 
de ani, iar economia reală trebuie să facă față celei mai severe recesiuni din această 
perioadă și întrucât se preconizează că situația ocupării forței de muncă se va înrăutăți, în 
ciuda unei relative relansări economice;

B. întrucât profiturile generate în sectorul financiar nu se corelau cu creșterea economică, iar 
remunerațiile atingeau niveluri disproporționat de ridicate și se bazau exclusiv pe 
asigurarea rentabilității pentru acționari, fapt de natură să creeze riscuri imorale pentru 
banii angajaților, ai depunătorilor și ai investitorilor;

C. întrucât cetățenii plătesc de două ori pentru asumarea acestor riscuri, pentru care nu se fac 
în niciun fel responsabili, prin pierderea locurilor lor de muncă și prin finanțarea de către 
state a operațiunilor de salvare a unor instituții financiare care au obținut beneficii 
importante în urma redistribuirii părții salariale în venitul național, aceasta cunoscând o 
scădere de la 68% la 58% între 1972 și 2009;

D. întrucât sistemul de bonusuri a continuat să existe, în ciuda importantei sale 
responsabilități în ceea ce privește declanșarea crizei actuale și întrucât lobby-urile din 
sectorul financiar refuză orice act legislativ în domeniul financiar;

E. întrucât este necesar să se confere salariaților noi drepturi în ceea ce privește administrarea 
propriei lor întreprinderi, pentru a face posibil un adevărat dialog cu cadrele de conducere 
ale întreprinderilor și o definire clară a remunerațiilor și a obiectivelor întreprinderilor,

1. subliniază faptul că lumea are nevoie de un nou model de afaceri cu orientare socială și 
ecologică, urmărind obiective pe termen lung, care să respecte interesul general și 
interesul salariaților; consideră că sectorul financiar trebuie să răspundă necesităților 
economiei reale și trebuie să dea dovadă de o mai mare responsabilitate socială, în special 
printr-o utilizare a resurselor care să favorizeze ocuparea forței de muncă și formarea 
profesională;

2. subscrie principiilor introduse de Comisie prin recomandările sale din 30 aprilie 2009, 
referitoare, în primul rând, la structura remunerării și la guvernanța în domeniul 
remunerării directorilor societăților cotate și, în al doilea rând, la structura remunerării, la 
procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicii de remunerare (guvernanța), la 
transparența politicii de remunerare și la controlul prudențial (supravegherea) în sectorul 
financiar;

3. dorește să sublinieze obligația de a asigura proporționalitatea remunerării în cadrul 
întreprinderilor, comparând evoluția remunerațiilor și pensiilor directorilor, în ansamblul 
lor, cu evoluția remunerațiilor și pensiilor personalului, descurajând asumarea de riscuri 
excesive și, din motive de justiție socială, solicită aplicarea unei impozitări progresive la 
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un nivel ridicat și stabilirea de plafoane asupra salariilor, bonusurilor și pensiilor 
directorilor de întreprinderi subvenționate de către statele membre sau de către Uniunea 
Europeană;

4. în lumina unor cazuri precum cel al societății Dell Irlanda, solicită Curții de Conturi 
Europene să stabilească un diagnostic al utilizării ajutoarelor europene acordate 
întreprinderilor și al impactului social al acestora; solicită ca, în elaborarea acestui 
diagnostic, să se țină seama de obiective precum crearea de locuri de muncă, formarea 
profesională și ameliorarea condițiilor de muncă;

5. subscrie propunerii Comisiei de a modifica Directiva 2006/49/CE1 privind rata de 
adecvare a capitalului pentru a conferi principiilor sus-menționate caracter obligatoriu 
pentru bănci și întreprinderile de investiții, supunându-le pe acestea unui control 
prudențial și deducând din capitalul lor provizioanele pentru salariile directorilor; insistă 
asupra faptului că un cadru european de reglementare consolidat ar trebui să fie aplicat 
întregului sector financiar, inclusiv sectorului asigurărilor și fondurilor de investiții 
alternative [cum ar fi fondurile speculative („hedge funds”) și fondurile de capital privat];

6. solicită să se confere putere de constrângere autorităților naționale de control pentru a 
asigura respectarea acestor principii și ca ajutoarele acordate să fie condiționate de un 
angajament în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, formarea profesională și 
condițiile de muncă;

7. subliniază faptul că reglementarea stimulentelor financiare și a structurilor de remunerare 
din acest sector nu trebuie să se facă în detrimentul dreptului organizațiilor sindicale la 
negociere colectivă; solicită ca acest lucru să fie menționat chiar în partea dispozitivă a 
Directivei 2006/49/CE, nu doar în preambulul acesteia;

8. solicită o transparență totală, pentru lucrători și cetățeni, a politicilor de remunerare a 
directorilor, precum și garantarea dreptului de informare, control și consultare al 
lucrătorilor și al organizațiilor sindicale ale acestora prin intermediul comitetelor de 
întreprindere și al comitetelor de grup;

9. solicită ca, în ciuda existenței unor opțiuni diferite în ceea ce privește sistemele de 
gestiune, de consultare și de participare a lucrătorilor, în conformitate cu Directiva 
2001/86/CE2 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea 
lucrătorilor, reprezentanții lucrătorilor să poată dispune, în orice situație, de un drept de 
participare la elaborarea și controlul remunerațiilor directorilor.
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