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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at arbejdsgivere for at fremme finansiel deltagelse med det formål at skabe en ny 
form for selskabsfinansiering og give arbejdstagerne mulighed for at få en tættere 
tilknytning til den virksomhed, der beskæftiger dem, bør have mulighed for at tilbyde 
deres medarbejdere at tegne kapitalandele eller særligt udstedte gældsbeviser (bonds); 
gentager, at deltagelse i finansieringen skal være frivillig for de ansatte, uanset om de 
agerer som enkeltpersoner eller som gruppe, samt for virksomheden;

2. mener, at medarbejdernes finansielle deltagelse også kan udgøre en form for bonus for 
arbejdstageren gennem kapitalandele eller særlige obligationer, der udstedes som en form 
for udskudt løn, alt efter det anvendte finansieringsprodukt og selskabsformen;

3. understreger, at det er nødvendigt med mere gennemsigtighed i de nationale ordninger for 
medarbejderejerskab og navnlig i beregningen af det faktiske skattetryk rundt om i EU-28 
for at undgå dobbeltbeskatning og forskelsbehandling;

4. påpeger forskellene mellem medlemsstaterne hvad angår obligatoriske 
socialsikringsbidrag, der betales over indkomsten, i forbindelse med finansiel deltagelse;

5. bemærker også, at beskatningsforskelle mellem ordninger for medarbejderejerskab udgør 
hindringer for arbejdstagernes mobilitet og kapitalens frie bevægelighed;

6. gentager i denne forbindelse, at det er nødvendigt at sikre gensidig anerkendelse af 
ordninger for medarbejderejerskab som et første skridt mod en fælles europæisk model;

7. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ramme for en europæisk model for 
medarbejderejerskab, der bør udvikles som et alternativt, valgfrit redskab for 
medlemsstaterne med det formål at uddybe det indre marked, gøre det lettere for 
virksomhederne, især SMV'er, at have aktiviteter på tværs af grænserne og beskytte de 
ansatte i datterselskaber; bemærker, at en europæisk ramme af denne art kun bør tjene som 
en bedste praksis-model, og at det bør være frivilligt for virksomhederne at benytte den;

8. bemærker, at en ramme for en europæisk model for medarbejderejerskab ikke bør have 
forrang for nationale beskatningsregler;

9. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for skatteincitamenter, på linje med principperne 
for bedste praksis, når de fremmer ordninger for medarbejderejerskab;

10. påpeger, at nøje målrettede skatteincitamenter kan øge medarbejdernes finansielle 
ejerskab i medlemsstaterne og endda bidrage til økonomisk vækst;

11. mener, at Kommissionen for at skabe lige vilkår og for at undgå hindringer for 
virksomheders internationalisering, dobbeltbeskatning og forskelsbehandling bør overveje 
en frivillig og overordnet "29. ordning" som supplement til de nationale 
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beskatningsordninger;

12. mener derfor, at Kommissionen bør forelægge retningslinjer om beskatningen af 
medarbejdernes finansielle deltagelse;

13. bemærker, at en lønpolitik, der opmuntrer til en alt for risikabel adfærd, kan undergrave en 
sund og effektiv forvaltning af kreditinstitutter, investeringsfonde og andre virksomheder i 
den finansielle sektor, hvilket blev påpeget før krisen i finanssektoren;

14. påpeger, at medarbejderejerskab fremmer social samhørighed, hvilket er stærkt tiltrængt, 
og er et vigtigt bidrag til en bæredygtig virksomhedsledelse; understreger ikke desto 
mindre, at der bør udvises forsigtighed med fremme af ejerskabsordninger, idet lønninger 
ikke bør erstattes af profitdelingsordninger;

15. mener, at enhver foranstaltning vedrørende arbejdstagernes finansielle deltagelse i 
virksomheders overskud skal være bæredygtig på lang sigt og bygge på principper om 
frivillig deltagelse, ligestilling mellem arbejdstagerne og behørig omhu, især for små og 
mellemstore virksomheders vedkommende. understreger, at selv om EU anerkender 
nytten af ordninger om finansiel medarbejderdeltagelse, henhører dette område ikke under 
EU's kompetence;

16. erkender, at virksomhedsoverdragelse, finansieringsbehov, fastholdelse af medarbejdere 
og andre karakteristiske problemer i SMV'er kan lettes gennem planer for 
medarbejderejerskab; mener, at ordninger for medarbejderejerskab i små virksomheder og 
mikrovirksomheder kan kombineres med arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom 
arbejdsløshedsunderstøttelse og dermed bidrage til at bringe arbejdsløse i arbejde igen;

17. bemærker, at der er mangel på information om og uddannelse i mulige ordninger for 
medarbejdstagerejerskab, særlig blandt SMV'er; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forbedre deres oplysningskampagner og fremme udbredelsen af 
bedste praksis-ordninger på tværs af medlemsstaternes grænser.
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