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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Európska únia a celý svet prechádzajú najhlbšou krízou za posledných šesťdesiat 
rokov, reálna ekonomika musí čeliť najhoršej recesii tohto obdobia a v oblasti 
zamestnanosti sa aj napriek pomernému oživeniu ekonomiky očakáva zhoršenie 
podmienok,

B. keďže zisky vytvorené vo finančnom sektore nesúviseli s hospodárskym rastom 
a neúmerne vysoké odmeny sa odvíjali výlučne od výnosov akcionárov, čo viedlo 
k podstupovaniu nemorálneho rizika pri nakladaní s peniazmi zamestnancov, sporiteľov 
a investorov,

C. keďže občania doplácajú dvojnásobne na podstupovanie týchto rizík, za ktoré nenesú 
žiadnu zodpovednosť, a to jednak stratou zamestnania a jednak tým, že štáty financujú 
záchranu finančných inštitúcií, ktoré vo veľkej miere využívali nové prerozdelenie 
národného dôchodku, v ktorom podiel mzdovej časti v období medzi rokmi 1972 a 2009 
klesol zo 68 % na 58 %,

D. keďže systém vyplácania odmien pretrval aj napriek svojej veľkej zodpovednosti 
za súčasnú krízu a keďže nátlakové skupiny finančného sektora odmietajú akúkoľvek 
právnu reguláciu finančnej oblasti,

E. keďže je potrebné poskytnúť zamestnancom nové právomoci pri riadení ich podniku, aby 
bolo možné vytvoriť skutočný dialóg s riadiacimi pracovníkmi týchto podnikov a jasne 
vymedziť režim odmeňovania a ciele, ktoré chcú podniky dosiahnuť,

1. zdôrazňuje, že svet potrebuje nový sociálny a environmentálny model podnikania 
s dlhodobým zameraním, ktorý by zohľadňoval všeobecný záujem a záujem 
zamestnancov; zastáva názor, že finančný sektor musí reagovať na potreby reálnej 
ekonomiky a musí preukázať výraznejšiu sociálnu zodpovednosť, predovšetkým 
využívaním zdrojov podporujúcich zamestnanosť a odborné vzdelávanie;

2. podporuje zásady, ktoré Komisia zaradila do svojich odporúčaní z 30. apríla 2009, a to 
v prvom rade v oblasti štruktúry a riadenia odmeňovania členov správnych rád 
a riadiacich pracovníkov kótovaných podnikov a v druhom rade v oblasti štruktúry 
odmeňovania, procesu tvorby a vykonávania politiky odmeňovania (riadenie), 
transparentnosti politiky odmeňovania a obozretnej kontroly (dohľadu) vo finančnom 
sektore;

3. zdôrazňuje požiadavku proporcionality odmeňovania v podnikoch, pričom vývoj 
odmeňovania a dôchodkov riadiacich pracovníkov sa musí v plnej miere prepojiť 
s vývojom odmeňovania a dôchodkov zamestnancov, čím sa odradí od podstupovania 
nadmerne vysokých rizík, a z dôvodu sociálnej spravodlivosti žiada, aby sa v prípade 
miezd, odmien a dôchodkov riadiacich pracovníkov podnikov, ktorým členské štáty alebo 
Európska únia poskytli pomoc, stanovila horná hranica a zaviedlo sa výrazné zaťaženie 
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progresívnou daňou;

4. žiada vzhľadom na prípady ako Dell Írsko, aby Európsky dvor audítorov vypracoval 
štúdiu o využívaní európskej pomoci poskytovanej podnikom a o jej sociálnom vplyve; 
žiada, aby sa pri vypracúvaní tejto štúdie zohľadnili aspekty ako tvorba pracovných miest, 
odborné vzdelávanie a zlepšenie pracovných podmienok;

5. podporuje návrh Komisie zmeniť a doplniť smernicu 2006/49/ES1 o kapitálovej 
primeranosti s cieľom dosiahnuť, aby sa uvedené zásady stali pre banky a investičné 
spoločnosti záväznými, a to zavedením dohľadu nad ich obozretným podnikaním 
a uvoľnením prostriedkov na mzdy riadiacich pracovníkov z ich vlastného kapitálu; trvá 
na tom, že na celý finančný sektor vrátane poisťovní a alternatívnych investičných fondov 
(ako sú hedgeové fondy a alternatívne investičné fondy) by sa mali vzťahovať prísnejšie 
európske právne predpisy;

6. žiada, aby sa vnútroštátnym orgánom dohľadu udelili donucovacie právomoci, na základe 
ktorých budú môcť presadzovať dodržiavanie týchto zásad, a aby udelenie pomoci bolo 
podmienené záväzkami v oblasti zamestnanosti, odborného vzdelávania a pracovných 
podmienok;

7. upozorňuje na to, že je dôležité, aby sa regulácia finančných stimulov a štruktúr 
odmeňovania v tomto sektore neuskutočnila na úkor práva odborových organizácií 
na kolektívne vyjednávanie; žiada, aby sa táto požiadavka bližšie stanovila v samotnom 
texte smernice 2006/49/ES, a nielen v jej preambule;

8. požaduje absolútnu transparentnosť voči zamestnancom a občanom, pokiaľ ide o politiky 
odmeňovania členov správnych rád, a zároveň žiada, aby mali zamestnanci a ich odborové 
organizácie prostredníctvom podnikových a skupinových výborov právo na informácie, 
kontrolu a konzultácie ;

9. žiada, aby zástupcovia zamestnancov mohli za každých okolností uplatňovať svoje 
právomoci pri stanovovaní a kontrole odmeňovania riadiacich pracovníkov, a to nezávisle 
od rôznych variant systémov riadenia, konzultácie a účasti zamestnancov stanovených 
v smernici 2001/86/ES2, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti 
s účasťou zamestnancov na riadení.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
2 Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.


