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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se Evropska unija in svet soočata z najhujšo krizo v zadnjih šestdesetih letih, ker je 
realno gospodarstvo v najhujši recesiji v tem obdobju in ker se bodo po pričakovanjih 
pogoji za zaposlovanje poslabšali kljub relativni oživitvi gospodarstva,

B. ker dobički v finančnem sektorju niso bili povezani z gospodarsko rastjo, nagrade, ki so 
bile nesorazmerno visoke, pa so temeljile samo na dobičkonosnosti za delničarje, kot 
posledica tega pa je bil denar zaposlenih, varčevalcev in vlagateljev izpostavljen
nemoralnemu tveganju,

C. ker državljani za to tveganje, za katero nikakor niso bili odgovorni, plačujejo dvojno ceno 
- z izgubo zaposlitev in prek državnega financiranja za reševanje finančnih institucij, ki so 
ustvarile visoke dobičke zaradi prerazdelitve deleža plač v nacionalnem prihodku, ki je 
med leti 1972 in 2009 padel s 68% na 58%;

D. ker je bil bonusni sistem ohranjen kljub njegovi veliki odgovornosti za sedanjo krizo, 
interesne skupine finančnega sektorja pa zavračajo uvedbo kakršne koli finančne 
zakonodaje;

E. ker je zaposlenim treba zagotoviti nove pravice pri upravljanju njihovih podjetij, kar bo 
omogočilo pravi dialog z vodstvenim kadrom podjetij in jasno opredelitev nagrajevanja in 
ciljev podjetij; 

1. poudarja potrebo po novem dolgoročnem socialnem in okoljskem poslovnem modelu, ki 
bo spoštoval splošni interes in interese zaposlenih; meni, da bi se finančni sektor moral 
odzvati na potrebe realnega gospodarstva in pokazati večjo družbeno odgovornost, zlasti z 
uporabo virov, ki koristijo zaposlovanju in izobraževanju;

2. podpira načela, ki jih je Komisija navedla v priporočilih z dne 30. aprila 2009 in ki se 
nanašajo na strukturo in upravljanje nagrajevanja članov nadzornih svetov in vodstvenih 
kadrov podjetij, ki kotirajo na borzi, ter na strukturo nagrajevanja, postopke priprave in 
izvajanja politike nagrajevanja (upravljanje), preglednost politike nagrajevanja in nadzor 
varnega in skrbnega poslovanja (nadzor) v finančnem sektorju;

3. poudarja potrebo po sorazmernosti nagrajevanja v podjetjih, in sicer s povezovanjem 
celotnega nagrajevanja in pokojnin za vodstvene kadre z nagrajevanjem in pokojninami za 
zaposlene, ob odvračanju od prevelikih tveganj, ter želi da bi bile zaradi socialne 
pravičnosti plače, bonusi in pokojnine vodstvenih kadrov podjetij, ki prejemajo pomoč 
držav članic ali Evropske unije, omejene in podvržene visokim in progresivnim 
obdavčitvam;

4. ob upoštevanju primerov, kot je bila družba Dell Ireland, poziva Evropsko računsko 
sodišče, naj pripravi način analize uporabe evropske pomoči v podjetjih in njenih 
družbenih posledic; poziva, naj priprava tega postopka upošteva ustvarjanje delovnih 



PE431.017v01-00 4/4 PA\799555SL.doc

SL

mest, izobraževanje in izboljšanje delovnih pogojev;

5. podpira predlog Komisije za spremembo direktive 2006/49/ES1, o kapitalski ustreznosti, s 
katero bi zgoraj omenjena načela postala obvezna za banke in investicijske družbe, z 
vzpostavitvijo nadzora varnega in skrbnega poslovanja in z izplačevanjem plač vodstvenih 
kadrov iz lastnih sredstev; vztraja, da bi morala okrepljena evropska ureditev veljati za 
celotni finančni sektor, tudi za zavarovalnice in alternativne investicijske družbe, kot so 
hedge skladi in skladi kapitalskih naložb;

6. poziva, naj se nacionalnim nadzornim oblastem dodeli zavezujoče pravice za zagotovitev 
spoštovanja teh načel ter da bo pomoč uporabljena za zagotavljanje delovnih mest in 
izobraževanja ter izboljšanje delovnih razmer;

7. opozarja. da ureditev finančnih spodbud in ustroja nagrajevanja v sektorju ne sme
škodovati pravicam sindikalnih organizacij pri kolektivnih pogajanjih; poziva, naj bo to 
določeno v samem besedilu Direktive 2006/49/ES in ne samo v njeni preambuli;

8. poziva, naj se zagotovi, da bo politika nagrajevanja upravljavskih kadrov popolnoma 
pregledna za zaposlene in državljane, ter da se zagotovi pravico do obveščenosti, nadzora 
in posvetovanja zaposlenih in njihovih sindikalnih organizacij preko svetov delavcev v 
posameznih podjetjih in koncernih;

9. poziva, naj imajo predstavniki zaposlenih v vseh primerih pravico do sodelovanja pri 
določanju in nadzoru nagrad za vodstvene kadre, ne glede na različne oblike upravljanja, 
posvetovanja in udeležbe zaposlenih, izbrane v skladu z Direktivo 2001/86/ES2 o 
dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe zaposlenih.

                                               
1 UL L 177, 30. 6. 2006, str. 201.
2 UL L 294, 10. 11. 2001, str. 22.


