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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so bili prejemki v finančnem sektorju in nekaterih javnih družbah nesorazmerno visoki 
in so temeljili na doseganju kratkoročne dobičkonosnosti, kot posledica tega pa so bili 
uvedeni čedalje bolj tvegani poslovni modeli v breme delavcev, varčevalcev in 
vlagateljev,

B. ker je Komisija 30. aprila 2009 predložila priporočila o politiki prejemkov v sektorju 
finančnih storitev in javnih družbah, Svet in Evropski parlament pa sta v postopku 
spreminjanja direktiv o kapitalskih zahtevah,

1. poziva Komisijo, naj okrepi svoja priporočila z dne 30. aprila 2009 o plačni strukturi in 
prilagoditvi tveganj v skladu z načeli, ki jih je opredelil odbor za finančno stabilnost in 
septembra 2009 potrdila skupina G-20;

2. poziva nadzornike v finančnem sektorju, naj izvajajo načela za nadomestila in 
metodologijo za oceno standardov, ki jih je januarja 2010 predlagal Baselski odbor za 
bančni nadzor;

3. predlaga, da se cilji družbene odgovornosti podjetij vključijo med dolgoročna merila, s 
čimer bi utemeljili izplačilo odloženih variabilnih prejemkov;

4. poziva, naj se zagotovi, da bo politika prejemkov direktorjev popolnoma pregledna, in 
poziva Komisijo, naj preuči možnosti za standardizacijo teh razkritij;

5. poziva, naj se prepove uporaba delniških opcij ali podobnih instrumentov kot variabilnih 
sestavin prejemkov;

6. poziva, naj se v večjih družbah ustanovijo notranje in neodvisne komisije za prejemke;

7. poziva, naj se zagotoviti, da regulacija prejemkov ne bo potekala v škodo pravice uprave 
in delavcev do kolektivnih pogajanj.


