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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že na podporu finanční účasti za účelem vytvoření nové formy financování 
společností a vybudování pevnějších vazeb zaměstnanců se společností, která je 
zaměstnává, by zaměstnavatelé měli mít možnost nabídnout zaměstnancům upisování 
základního kapitálu nebo zvláštní dluhové cenné papíry (dluhopisy); zastává názor, že 
upisování kapitálu, ať individuální nebo skupinové, by mělo být pro zaměstnance 
i společnost dobrovolné;

2. domnívá se, že finanční účast zaměstnanců může taktéž představovat formu prémiové 
odměny pro zaměstnance prostřednictvím kapitálového podílu nebo zvláštních dluhopisů 
vydaných jako odložená odměna v závislosti na použitých finančních produktech a typu 
společnosti;

3. zdůrazňuje, že s cílem zabránit dvojímu zdanění a diskriminaci je nezbytné zvýšit 
transparentnost ve vnitrostátních programech majetkové účasti zaměstnanců a zejména ve 
výpočtech efektivního daňového zatížení ve 28 členských státech EU;

4. poukazuje na rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o povinné příspěvky na sociální 
zabezpečení z příjmů, které vyplývají z finanční účasti;

5. konstatuje rovněž, že daňové rozdíly v programech majetkové účasti zaměstnanců 
představují překážky pro mobilitu pracovníků a volný pohyb kapitálu;

6. v této souvislosti znovu opakuje, že je nutné zajistit vzájemné uznávání programů 
majetkové účasti zaměstnanců jako první krok na cestě ke společnému evropskému 
modelu;

7. vyzývá Komisi, aby předložila rámec pro evropský model zaměstnaneckého vlastnictví, 
který bude pro členské státy představovat alternativní, volitelný nástroj, zaměřený na 
prohloubení jednotného trhu, posílení přeshraničních aktivit společností, zejména malých 
a středních podniků, a na ochranu zaměstnanců dceřiných společností; konstatuje, že 
takový evropský rámec by měl sloužit pouze jako možnost osvědčeného postupu a jeho 
uplatňování by mělo být pro společnosti dobrovolné;

8. konstatuje, že rámec pro evropský model zaměstnaneckého vlastnictví by neměl mít 
přednost před vnitrostátními daňovými předpisy;

9. vyzývá členské státy, aby v rámci podpory programů majetkové účasti zaměstnanců 
poskytly daňové pobídky v souladu se zásadami osvědčených postupů;

10. zdůrazňuje, že přesně zaměřené daňové pobídky by mohly v řadě členských států zvýšit 
majetkovou účast zaměstnanců, a dokonce přispět k hospodářskému růstu;

11. domnívá se, že aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny, aby nebyla omezována 
internacionalizace podniků a aby se zabránilo dvojímu zdanění a diskriminaci, měla by 
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Komise zvážit volitelný, dobrovolný a zastřešující tzv. „29. režim“, který by doplňoval 
vnitrostátní daňové systémy;

12. zastává proto názor, že by měla Komise předložit pokyny pro zdanění finanční účasti 
zaměstnanců;

13. připomíná, že politiky odměňování, které podněcují zaměstnance k nadměrnému riziku, 
mohou ohrozit řádné a účinné řízení úvěrových institucí a investičních fondů a dalších 
podniků z finančního odvětví, jak se ukázalo v období před finanční krizí;

14. poukazuje na to, že zaměstnanecké vlastnictví podporuje tolik potřebnou sociální 
soudržnost a slouží jako významné doplnění udržitelné správy a řízení společností; 
zdůrazňuje však, že při propagaci programů vlastnictví je nutná obezřetnost, aby nedošlo 
k nahrazování mezd systémy podílu na zisku;

15. domnívá se, že jakékoli opatření týkající se finanční účasti zaměstnanců na příjmech 
společnosti by mělo být dlouhodobě udržitelné a založené na zásadách dobrovolné účasti, 
rovnosti mezi zaměstnanci a náležité péče, zejména pokud jde o malé a střední podniky; 
zdůrazňuje skutečnost, že ačkoli EU uznává užitečnost programů finanční účasti 
zaměstnanců, nespadá tato oblasti do působnosti Unie;

16. uznává, že předávání podniků, dodatečné finanční zdroje, udržení pracovníků a další 
problémy typické pro malé a střední podniky lze pomocí programů majetkové účasti 
zaměstnanců zmírnit; zastává názor, že programy zaměstnaneckého vlastnictví v malých 
podnicích a v mikropodnicích lze kombinovat s opatřeními v oblasti trhu práce, například 
s dávkami v nezaměstnanosti, a pomoci tak nezaměstnaným vrátit se do zaměstnání;

17. poukazuje na nedostatek informací a vzdělávání o případných programech 
zaměstnaneckého vlastnictví, zejména v malých a středních podnicích; vyzývá v tomto 
ohledu Komisi a členské státy, aby lépe organizovaly informační kampaně a aby 
podněcovaly přeshraniční přenositelnost systémů osvědčených postupů mezi členskými 
státy.
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