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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a pénzügyi ágazatban szokásos és néhány tőzsdén jegyzett társaság által nyújtott 
javadalmazás aránytalanul magas és a rövidtávú nyereségszerzésen alapul, ami egyre 
kockázatosabb – a munkavállalók, a megtakarítások és a befektetők kárára megvalósuló –
üzleti modellek kialakulásához vezet, 

B. mivel a Bizottság 2009. április 30-án ajánlásokat terjesztett elő a pénzügyi szolgáltatási 
ágazat és a tőzsdén jegyzett társaságok által alkalmazott javadalmazási politikáról, és 
mivel a Tanács és az Európai Parlament jelenleg dolgozik a tőkekövetelményekről szóló 
irányelvek módosításain,

1. felhívja a Bizottságot, hogy a Pénzügyi Stabilitási Testület által lefektetett és a G-20-ak 
által 2009 szeptemberében jóváhagyott elvekkel összhangban szigorítsa a 2009. április 30-
i ajánlásaiban foglalt, a fizetési struktúrára és a felelősségteljes kockázatvállalásra 
vonatkozó előírásokat;

2. felhívja a pénzügyi ágazatban működő felügyeleti szerveket, hogy léptessék életbe a 
Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által 2010 januárjában javasolt kompenzációs elveket és 
normaértékelési módszereket;

3. javasolja a vállalati szociális felelősséggel kapcsolatos célok belefoglalását a halasztott 
változó javadalmazás fizetését indokoló hosszú távú kritériumokba;

4. az igazgatókra vonatkozó javadalmazási politikákkal kapcsolatban a legteljesebb 
átláthatóságra szólít fel, valamint sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
nyilvánosságra hozatal egységes szabályai bevezetésének lehetőségét;

5. a részvényopciók és hasonló eszközök mint a javadalmazás lehetséges összetevőinek 
betiltására szólít fel;

6. a nagyobb méretű társaságok esetében függetlenül működő belső javadalmazási 
bizottságok felállítására szólít fel;

7. annak biztosítására szólít fel, hogy a javadalmazási rendszer szabályozása ne a vezetés és 
a munkavállalók kollektív tárgyalásokhoz való jogának sérelmére történjen.


