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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wynagrodzenia w sektorze usług finansowych i w niektórych 
spółkach notowanych na rynku regulowanym są nieproporcjonalnie wysokie i opierają się 
na krótkoterminowej rentowności, wprowadzając coraz bardziej ryzykowne wzorce 
działalności gospodarczej prowadzonej kosztem pracowników, osób oszczędzających 
i inwestorów,

B. mając na uwadze, że w dniu 30 kwietnia 2009 r. Komisja przedstawiła zalecenia w 
sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych i w spółkach notowanych na 
rynku regulowanym oraz że Rada i Parlament Europejski zmieniają obecnie dyrektywy 
w sprawie wymogów kapitałowych,

1. wzywa Komisję, aby położyła nacisk na przedstawione przez nią w dniu 30 kwietnia 2009 
r. zalecenia dotyczące struktury płac i podziału ryzyka zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Radę Stabilności Finansowej i zatwierdzonymi przez grupę G20 we wrześniu 
2009 r.;

2. nalega, aby organy nadzorcze w sektorze finansowym wprowadziły metodologię oceny 
zasad i standardów w zakresie wynagrodzeń zaproponowaną w styczniu 2010 r. przez 
Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego;

3. proponuje uwzględnienie celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w długofalowych kryteriach uzasadniających wypłatę odroczonych wynagrodzeń 
zmiennych;

4. wzywa do pełnej przejrzystości w zakresie polityki wynagrodzeń dyrektorów i nalega, aby 
Komisja sprawdziła możliwości standaryzacji ujawniania takich informacji;

5. wzywa do wprowadzenia zakazu wykorzystywania opcji na zakup akcji lub podobnych 
instrumentów jako zmiennych składników wynagrodzenia;

6. wzywa do utworzenia wewnętrznych i niezależnych komitetów ds. wynagrodzeń w 
dużych spółkach;

7. wzywa do zadbania, aby regulowanie systemu wynagrodzeń nie odbywało się ze szkodą 
dla prawa kierownictwa i pracowników spółek do negocjacji zbiorowych.


