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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. EU och världen upplever för närvarande den allvarligaste krisen på de senaste 60 åren.
Den reala ekonomin är inne i sin värsta recession under den här tiden och sysselsättningen 
väntas minska trots en relativ återhämtning i ekonomin.

B. Vinsterna inom den finansiella sektorn hade ingen koppling till den ekonomiska 
tillväxten. Lönerna var oproportionerligt höga och baserade endast på aktievinster, vilket 
ledde till att det togs omoraliska risker med arbetstagarnas, spararnas och investerarnas 
pengar.

C. Medborgarna betalar dubbelt för risktagandet, som de på intet sätt är ansvariga för, dels 
genom att de förlorar sina jobb, dels genom att medlemsstaterna bekostat räddningen av 
finansinstituten som i hög grad har tjänat på omfördelningen av löntagarnas andel av 
nationalinkomsten, som sjönk från 68 procent till 58 procent mellan 1972 och 2009.

D. Trots att bonussystemet bär ett stort ansvar för den nuvarande krisen har det överlevt och 
påtryckningsgrupper inom finanssektorn avvisar lagstiftning på finansområdet.

E. Arbetstagarna behöver få nya rättigheter vid förvaltningen av det företag där de är 
anställda så att en verklig dialog kan komma till stånd med företagsledarna och så att 
företagens lönesättning och målsättning kan definieras klart och tydligt.

1. Europaparlamentet understryker att världen behöver en ny samhällelig och miljömässig 
affärsmodell, som är långsiktig och tillvaratar samhällets och arbetstagarnas intressen.
Finanssektorn bör tillmötesgå den reala ekonomins behov och visa ett större samhälleligt 
ansvarstagande, framför allt genom att använda resurserna på ett sådant sätt att det gynnar 
sysselsättning och utbildning.

2. Europaparlamentet stöder de principer som kommissionen framför i sina 
rekommendationer av den 30 april 2009; för det första om lönestrukturen och styrningen 
av lönerna på högre förvaltnings- och ledningsnivå i börsnoterade företag, för det andra 
om lönestrukturen, utarbetandet och genomförandet av en lönepolicy (styrning) samt 
insynen i lönepolicyn och offentlig tillsyn (övervakning) i finanssektorn.

3. Europaparlamentet vill betona kravet på att lönerna ska vara proportionerliga inom 
företagen och att företagsledningens och personalens löne- och pensionsutveckling i sin 
helhet ska kopplas till varandra. Alltför stort risktagande ska motverkas och för den 
sociala rättvisans skull ska chefernas löner, bonusar och pensioner i de företag som får 
stöd från medlemsstaterna eller EU ha ett tak och beskattas kraftigt och progressivt.

4. Europaparlamentet begär mot bakgrund av fall såsom Dell-fallet i Irland att 
revisionsrätten granskar användningen av EU-stöd till företag och dess sociala 
konsekvenser. Vid granskningen bör man beakta skapandet av arbetstillfällen, utbildning 
och förbättrade arbetsvillkor.
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5. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/49/EG1

kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut så att ovannämnda principer blir 
bindande för banker och investeringsbolag. Dessa ska underställas offentlig tillsyn och 
hålla medlen för företagschefernas löner åtskilda från egenkapitalet. Skärpta EU-regler 
bör gälla för hela finanssektorn, dit också försäkringsbolag och alternativa 
investeringsfonder (såsom hedgefonder och högriskkapitalbolag) bör räknas.

6. Europaparlamentet begär att nationella myndigheter tilldelas tvingande befogenheter att se 
till att principerna efterlevs och att stödet förutsätter ett åtagande i form av arbetstillfällen, 
utbildning och arbetsvillkor.

7. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att regleringen av ekonomiska incitament 
och lönestrukturer i finanssektorn inte ska ske på bekostnad av fackliga organisationers 
kollektivförhandlingsrätt. Detta ska stå i lagtexten i direktiv 2006/49/EG och inte bara i 
ingressen.

8. Europaparlamentet efterlyser att anställda och medborgare får fullständig insyn i 
lönepolicyn för ledningen liksom att anställda och deras fackliga organisationer har rätt 
till information, kontroll och samråd via samarbetsråd i företag och koncerner.

9. Europaparlamentet begär att arbetstagarnas representanter under alla omständigheter får 
rätt att delta i fastställandet och kontrollen av ledningens löner, oberoende av de olika 
formerna för förvaltning, samråd och medverkan som valts inom ramen för 
direktiv 2001/86/EG2 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller 
arbetstagarinflytande.

                                               
1 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.
2 EUT L 294, 10.11.2001, s. 22.


