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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че с оглед насърчаване на финансово участие за целите на създаването на 
нова форма на дружествено финансиране и предоставяне на възможност на 
работниците и служителите да са свързани в по-голяма степен с дружеството 
работодател, на работодателите следва да се предостави възможността да предлагат 
на работниците и служителите форми на записване на дялов капитал или специално 
емитирани дългови ценни книжа (облигации); счита, че записването на капитал 
следва да е доброволно за работниците и служителите, като отделни физически 
лица или в група, както и за дружеството;

2. застъпва мнението, че финансовото участие на работниците и служителите може 
също така да представлява форма на премия за работника/служителя, посредством 
капиталово участие или специални облигации, емитирани като вид отсрочена 
компенсация, в зависимост от използвания финансов продукт и вида предприятие;

3. подчертава, че е необходима по-голяма прозрачност в националните схеми за 
участие на работниците и служителите и най-вече при изчисляването на 
ефективната данъчна тежест в ЕС-28, за да се предотврати двойното данъчно 
облагане и дискриминацията;

4. посочва различията между държавите членки по отношение на задължителните 
социалноосигурителни вноски върху доходите от финансово участие;

5. отбелязва също така, че данъчните различия в схемите за участие на работниците и 
служителите представляват пречки пред мобилността на работниците и 
служителите и свободното движение на капитали;

6. в тази връзка припомня необходимостта да се гарантира взаимното признаване на 
схемите за участие на работниците и служителите като първа стъпка към 
създаването на общ европейски модел;

7. призовава Комисията да представи рамка за европейски модел на участие на 
работниците и служителите, който да бъде разработен като алтернативен, 
доброволен инструмент за държавите членки с цел задълбочаване на единния пазар, 
подобряване на трансграничните дейности на дружествата, особено на МСП, и 
защита на работниците и служителите на дъщерните дружества; отбелязва, че 
такава европейска рамка следва да служи единствено като вариант за най-добра 
практика и използването ѝ да бъде доброволно за дружествата;

8. отбелязва, че рамката за европейски модел  на участие на работниците и 
служителите не следва да отменя националните правила за данъчно облагане;

9. призовава държавите членки да предоставят данъчни стимули, в съответствие с 
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принципите за най-добрите практики, при насърчаване на схемите за участие на 
работниците и служителите;

10. посочва, че правилно насочените данъчни стимули биха могли да увеличат 
финансовото участие на работниците и служителите в различните държави членки и 
дори да допринесат за икономическия растеж;

11. счита, че за да се създадат равнопоставени условия на конкуренция и да не се 
възпрепятства интернационализирането на предприятията, както и за да се 
предотврати двойното данъчно облагане и дискриминация, Комисията следва да 
помисли за допълнителен, доброволен и всеобхватен „29-и режим“ в допълнение 
към националните данъчни системи;

12. ето защо е на мнение, че Комисията следва да представи насоки за данъчното 
облагане на финансовото участие на работниците и служителите;

13. припомня, че както беше посочено преди финансовата криза, политиките на 
възнаграждение, които насърчават прекалено рисковано поведение от страна на 
работниците и служителите, може да застрашат доброто и ефикасно управление на 
кредитните институции, инвестиционните фондове и други предприятия във
финансовия сектор;

14. посочва, че собствеността на работниците и служителите насърчава така 
необходимото социално сближаване и служи като важно допълнение към 
устойчивото корпоративно управление; въпреки това, подчертава необходимостта 
да се вземат предпазни мерки при популяризирането на схемите за участие, така че 
заплатите да не бъдат заменени със системи за разпределение на печалбата;

15. счита, че всяка мярка относно финансовото участие на работниците и служителите в 
дружествените приходи следва да е устойчива в дългосрочен план и да се основава 
на принципите на доброволно участие, равенство между работниците/ служителите 
и надлежна проверка, особено за МСП; подчертава факта, че въпреки че ЕС 
признава полезността на схемите за финансово участие на работниците и 
служителите, тази област не е от компетентността на Съюза.

16. признава, че приемствеността в бизнеса, допълнителното финансиране, 
задържането на персонала и други проблеми, характерни за МСП, могат да бъдат 
облекчени от планове за дялово участие на работниците и служителите; счита, че 
схемите за участие на работниците и служителите в малките и микро предприятията 
могат да се съчетаят с мерки на трудовия пазар, като например обезщетения за 
безработица, и по този начин да се помогне за повторно интегриране на 
безработните;

17. отбелязва, че съществува липса на информация и обучение относно възможните 
схеми за участие на работниците и служителите, особено сред МСП; призовава в 
тази връзка Комисията и държавите членки към по-добро организиране на 
информационните кампании и насърчаване на трансграничния обмен между 
държавите членки на най-добри практики относно схемите.
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