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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri
economice şi monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât remuneraţiile din sectorul financiar şi anumite societăţi cotate la bursă au fost 
disproporţionat de ridicate şi s-au bazat pe asigurarea profiturilor pe termen scurt, creând 
modele de afaceri din ce în ce mai riscante, în detrimentul lucrătorilor, al persoanelor care 
economisesc şi al investitorilor;

B. întrucât Comisia a prezentat recomandările sale privind politicile de remunerare din 
sectorul serviciilor financiare şi pentru societăţile cotate la bursă la 30 aprilie 2009 şi 
întrucât Consiliul şi Parlamentul European modifică în prezent directivele privind 
cerinţele de capital,

1. invită Comisia să consolideze recomandările din 30 aprilie 2009 privind structura 
remuneraţiilor şi alinierea riscurilor în conformitate cu principiile instituite de Consiliul 
pentru stabilitate financiară și acceptate de către summitul G20 din septembrie 2009;

2. îndeamnă autorităţile de supraveghere din sectorul financiar să implementeze principiile 
de remunerare şi metodologia de evaluare a standardelor propuse de Comitetul pentru 
supraveghere bancară de la Basel în ianuarie 2010;

3. sugerează includerea unor obiective legate de răspunderea socială a întreprinderilor printre 
criteriile pe termen lung care justifică plata remuneraţiilor variabile decalate;

4. solicită o transparenţă totală în ceea ce priveşte politicile de remunerare pentru directori şi 
îndeamnă Comisia să analizeze posibilităţile de standardizare a comunicării unor astfel de 
informaţii;

5. solicită interzicerea utilizării opțiunilor de cumpărare de acțiuni sau a altor instrumente 
similare drept componente variabile ale remuneraţiei;

6. solicită instituirea unor comitete interne şi independente de remunerare în cadrul 
societăţilor de dimensiuni mari;

7. solicită garantarea faptului că reglementarea structurii remuneraţiei nu va afecta dreptul 
conducerii şi al lucrătorilor la negocieri colective.


