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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že odměny ve finančním sektoru a v některých společnostech 
kótovaných na burze jsou neúměrně vysoké a založené na zajišťování krátkodobých zisků, 
což vede k vytváření stále riskantnějších obchodních modelů, které poškozují pracovníky, 
střadatele i investory,

B. vzhledem k tomu, že Komise dne 30.dubna 2009 předložila doporučení o politice 
odměňování v odvětví finančních služeb ve společnostech kótovaných na burze, 
a vzhledem k tomu, že Rada a Evropský parlament momentálně navrhují změny směrnic 
o kapitálových požadavcích,

1. vyzývá Komisi, aby posílila svá doporučení ze dne 30. dubna 2009 o systému odměn 
a usměrňování rizik, jak vyžadují pravidla stanovená Radou pro finanční stabilitu 
a schválená skupinou G-20 v září 2009;

2. naléhavě žádá orgány dohledu ve finančním odvětví, aby zavedly do praxe metodiku 
posuzování zásad a norem odměňování předloženou Basilejským výborem pro bankovní 
dohled v lednu 2010;

3. navrhuje zahrnout cíle související se sociální odpovědností podniků mezi dlouhodobá 
kritéria opodstatňující vyplácení odložených variabilních odměn;

4. vyzývá k naprosté transparentnosti v politice odměňování členů správních orgánů 
a naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala možnosti standardizace zveřejňování těchto 
informací;

5. požaduje zákaz používání akciových opcí a podobných nástrojů jako pohyblivých složek 
odměn;

6. vyzývá k ustanovení interních i nezávislých výborů pro odměňování ve větších 
společnostech;

7. vyzývá, aby při provádění regulace odměňování ve finančním sektoru nebylo poškozeno 
právo vedení a zaměstnanců na kolektivní vyjednávání.


