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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže odmeňovanie vo finančnom sektore a v niektorých spoločnostiach kótovaných na 
burze bolo doteraz neúmerne vysoké a odvíjalo sa od schopnosti zaistiť krátkodobý zisk, 
čo viedlo k čoraz riskantnejším obchodným modelom na úkor zamestnancov, sporiteľov 
a investorov,

B. keďže Komisia 30. apríla 2009 predložila odporúčania týkajúce sa politiky odmeňovania 
v oblasti finančných služieb a v kótovaných spoločnostiach a keďže Rada a Európsky 
parlament v súčasnej dobe upravujú smernice o kapitálových požiadavkách,

1. vyzýva Komisiu, aby sprísnila odporúčania z 30. apríla 2009 týkajúce sa systému 
odmeňovania a prístupu k riziku, ako to vyžadujú zásady stanovené Radou pre finančnú 
stabilitu a schválené na schôdzi G20 v septembri 2009;

2. naliehavo vyzýva dozorné orgány vo finančnom sektore, aby uplatňovali Metodiku 
hodnotenia zásad a noriem odmeňovania, ktorú navrhol Bazilejský výbor pre bankový 
dohľad v januári 2010;

3. navrhuje zahrnúť ciele v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov do dlhodobých kritérií 
podmieňujúcich vyplatenie odloženej pohyblivej zložky odmeňovania;

4. žiada absolútnu transparentnosť v systéme odmeňovania riadiacich pracovníkov 
a naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti štandardizácie postupu 
zverejňovania týchto informácií;

5. žiada zákaz používať akciové opcie alebo iné podobné nástroje ako súčasť variabilnej 
zložky odmeňovania;

6. žiada, aby sa v spoločnostiach významnej veľkosti zriadili nezávislé vnútropodnikové 
výbory pre oblasť odmeňovania;

7. žiada, aby sa zaručilo, že regulácia systému odmeňovania nebude na úkor práva riadiacich 
pracovníkov a zamestnancov na kolektívne vyjednávanie.


