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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδοχές στον χρηματοπιστωτικό τομέα και σε ορισμένες 
εισηγμένες εταιρείες είναι δυσανάλογα υψηλές και βασίζονται στην επίτευξη 
κερδοφορίας βραχυπρόθεσμα, δημιουργώντας ολοένα και περισσότερο επικίνδυνα 
επιχειρηματικά μοντέλα εις βάρος των εργαζομένων, των αποταμιευτών και των 
επενδυτών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές 
αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και για τις εισηγμένες εταιρείες στις 30 
Απριλίου 2009, και ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποιούν επί 
του παρόντος τις οδηγίες περί κεφαλαιακών απαιτήσεων,

1. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις συστάσεις της τής 30ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη 
διάρθρωση των αποδοχών και την ευθυγράμμιση βάσει του κινδύνου, σύμφωνα με τις 
αρχές που θέσπισε το Συμβούλιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ενέκρινε η Ομάδα 
των 20 τον Σεπτέμβριο του 2009·

2. προτρέπει τους επόπτες στον χρηματοπιστωτικό τομέα να εφαρμόσουν τις αρχές 
αποζημίωσης και τη μεθοδολογία αξιολόγησης προτύπων που πρότεινε η Επιτροπή 
Τραπεζικού Ελέγχου της Βασιλείας τον Ιανουάριο 2010·

3. προτείνει να συμπεριληφθούν οι στόχοι για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στα 
μακροπρόθεσμα κριτήρια που δικαιολογούν την καταβολή ανεσταλμένων μεταβλητών 
αποδοχών·

4. ζητεί απόλυτη διαφάνεια σε σχέση με τις πολιτικές αποδοχών διοικητικών στελεχών και 
προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης τέτοιων 
δημοσιοποιήσεων·

5. ζητεί την απαγόρευση της χρήσης του δικαιώματος αγοράς μετοχών ή παρόμοιων μέσων 
ως μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών·

6. ζητεί τη δημιουργία εσωτερικών και ανεξάρτητων επιτροπών αποδοχών στις μεγάλες 
επιχειρήσεις·

7. ζητεί τη διαβεβαίωση, ότι η νομική ρύθμιση των αποδοχών δεν θα πραγματοποιείται εις 
βάρος του δικαιώματος της διοίκησης και του προσωπικού για συλλογική 
διαπραγμάτευση.


