
AD\1011130EL.doc PE516.888v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2013/2127(INI)

28.11.2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα εταιρικά έσοδα
(2013/2127(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Fabrizio Bertot

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού



PE516.888v02-00 2/5 AD\1011130EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\1011130EL.doc 3/5 PE516.888v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική συμμετοχή με σκοπό τη δημιουργία 
μιας νέας μορφής χρηματοδότησης των εταιρειών η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους 
εργαζόμενους να είναι πλέον συνδεδεμένοι με την εταιρεία που τους απασχολεί, θα 
πρέπει να δοθεί στους εργοδότες η δυνατότητα να παρέχουν στους εργαζόμενους 
συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο ή ειδικούς χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα)· εκφράζει 
την άποψη ότι η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
εθελοντική βάση από τους εργαζόμενους, που ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, 
όπως και από την εταιρεία·

2. θεωρεί ότι η Οικονομική Συμμετοχή των Εργαζομένων (ΟΣΕ) μπορεί επίσης να έχει τη 
μορφή έκτακτης αμοιβής για τους εργαζόμενους, μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο ή  
ειδικών ομολόγων που εκδίδονται ως μορφή ετεροχρονισμένης αμοιβής, ανάλογα με το 
οικονομικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται και τον τύπο της ενεχόμενης εταιρείας·

3. τονίζει ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια στα εθνικά καθεστώτα συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα στον υπολογισμό της πραγματικής 
φορολογικής επιβάρυνσης στην ΕΕ των 28 για να αποφευχθούν η διπλή φορολογία και οι 
διακρίσεις·

4. υπογραμμίζει τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης βάσει εισοδήματος για την οικονομική 
συμμετοχή·

5. επισημαίνει επίσης ότι οι φορολογικές διαφορές στα καθεστώτα συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο αποτελούν εμπόδιο για την κινητικότητα των 
εργαζομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου·

6. υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των 
καθεστώτων συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο ως ένα πρώτο βήμα 
για ένα κοινό ευρωπαϊκό μοντέλο·

7. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
μοντέλου συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο θα αποτελεί 
εναλλακτικό, προαιρετικό μέσο για τα κράτη μέλη, με στόχο την εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς, τη βελτίωση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των εταιρειών, ιδίως των 
ΜΜΕ, και την προστασία των εργαζομένων στις θυγατρικές εταιρείες· επισημαίνει ότι 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτού του είδους πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως επιλογή 
βέλτιστης πρακτικής και να διατίθεται στις εταιρείες προκειμένου να το χρησιμοποιούν 
σε εθελοντική βάση·

8. επισημαίνει ότι ένα πλαίσιο ευρωπαϊκού μοντέλου συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο δεν πρέπει να υπερισχύει των εθνικών κανόνων περί φορολογίας·



PE516.888v02-00 4/5 AD\1011130EL.doc

EL

9. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν φορολογικά κίνητρα, που να συνάδουν με τις αρχές 
βέλτιστης πρακτικής, κατά την προώθηση των καθεστώτων συμμετοχής των εργαζομένων 
στο μετοχικό κεφάλαιο·

10. τονίζει ότι τα επακριβώς στοχοθετημένα φορολογικά κίνητρα θα μπορούσαν να αυξήσουν 
την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων σε πολλά κράτη μέλη και να συμβάλουν 
στην οικονομική ανάπτυξη·

11. πιστεύει ότι, για να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, να μην παρεμποδίζεται η 
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και να αποφευχθούν η διπλή φορολογία και οι 
διακρίσεις, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία ενός προαιρετικού και 
εθελοντικού γενικού «29ου καθεστώτος» για τη συμπλήρωση των εθνικών φορολογικών 
συστημάτων·

12. θεωρεί, επομένως, ότι η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
φορολόγηση  της ΟΣΕ·

13. πιστεύει ότι, όπως είχε αναφερθεί πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, οι πολιτικές όσον 
αφορά τις αποδοχές οι οποίες ενθαρρύνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες συμπεριφορές των 
εργαζομένων μπορεί να υπονομεύσουν την υγιή και αποτελεσματική διαχείριση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλων 
επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα·

14. τονίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο ενισχύει την 
απαραίτητη κοινωνική συνοχή και συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη εταιρική 
διακυβέρνηση· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης 
κατά την προώθηση των καθεστώτων συμμετοχής των εργαζομένων για να μην 
αντικατασταθούν οι μισθοί από συστήματα συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη·

15. πιστεύει ότι κάθε μέτρο σχετικά με την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στο 
εισόδημα της εταιρίας θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο και να βασίζεται στις 
αρχές της εθελοντικής συμμετοχής, της ισότητας μεταξύ των εργαζομένων και της 
δέουσας επιμέλειας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, παρόλο που η 
ΕΕ αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των καθεστώτων ΟΣΕ, ο τομέας αυτός δεν αποτελεί 
αρμοδιότητα της Ένωσης·

16. αναγνωρίζει ότι η επιχειρησιακή διαδοχή, η πρόσθετη χρηματοδότηση, η διατήρηση του 
προσωπικού και άλλα χαρακτηριστικά προβλήματα των ΜΜΕ μπορούν να μετριαστούν 
με σχέδια συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο· είναι της άποψης ότι τα 
καθεστώτα συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις μπορούν να συνδυαστούν με μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως 
επιδόματα ανεργίας, και κατ' αυτόν τον τρόπο να συμβάλουν στην επανένταξη των 
ανέργων·

17. επισημαίνει ότι υφίσταται έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με πιθανά 
καθεστώτα συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, ιδίως στις ΜΜΕ· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν με καλύτερο 
τρόπο τις ενημερωτικές εκστρατείες και να ενθαρρύνουν τη δυνατότητα διασυνοριακής 
μεταφοράς των καθεστώτων βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·
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