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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че възнагражденията във финансовия сектор и в някои котирани 
на фондовата борса дружества бяха несъразмерно високи и се основаваха на 
гарантирането на краткосрочна рентабилност, като по този начин създаваха все по-
рискови бизнес модели в ущърб на работниците, спестителите и инвеститорите,

Б. като има предвид, че на 30 април 2009 г. Комисията представи препоръки относно 
политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги и относно 
дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, и 
като има предвид, че Съветът и Европейският парламент понастоящем изменят 
директивите относно капиталовите изисквания, 

1. призовава Комисията да придаде по-категоричен характер на своите препоръки от 
30 април 2009 г. по отношение на структурата на възнагражденията и 
разпределянето на риска, както се изисква съгласно принципите, въведени от 
Съвета за финансова стабилност и одобрени от Г-20 през септември 2009 г.;

2. приканва надзорниците във финансовия сектор да прилагат принципите за 
определяне на възнагражденията и методологията за оценка на стандартите, 
предложени през януари 2010 г. от Базелския комитет за банков надзор;

3. предлага да се включат цели, свързани с корпоративната социална отговорност, в 
дългосрочните критерии за изплащане на променливо възнаграждение с отложено 
изплащане;

4. призовава за пълна прозрачност по отношение на политиките на възнаграждение за 
директорите и приканва Комисията да проучи възможностите за стандартизиране на 
оповестяването на такава информация;

5. призовава да се въведе забрана стоковите опции или подобни инструменти да бъдат 
част от възнагражденията под формата на променливи елементи;

6. призовава за създаването в големите дружества на вътрешни и независими комитети 
за определяне на възнагражденията; 

7. призовава за гаранции, че регулирането на възнагражденията не засяга правото на 
ръководството и служителите да договарят колективни трудови договори.


