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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että olisi tarjottava työnantajille mahdollisuus tarjota työntekijöille merkittäväksi 
osakepääomaa tai erityisiä joukkovelkakirjoja (obligaatiot) rahoitusosakkuuden 
edistämiseksi, jotta voidaan luoda uudenlainen yritysrahoituksen muoto ja saada 
työntekijät paremmin sitoutumaan yritykseen; katsoo, että osakepääoman merkitsemisen 
olisi oltava työntekijöille, joko yksittäin tai ryhmänä, samoin kuin yritykselle 
vapaaehtoista;

2. katsoo, että työntekijöiden taloudellinen osallistuminen voi olla myös jonkinlainen 
työntekijälle suoritettavan bonuksen muoto pääomaosakkuuden tai erityisten 
joukkovelkakirjojen välityksellä riippuen käytettävästä rahoitustuotteesta ja kyseisestä 
yritystyypistä;

3. korostaa, että on tarpeen lisätä avoimuutta kansallisissa työntekijäomistusohjelmissa ja 
erityisesti todellisen verotaakan laskemisessa EU-28:ssa, jotta ehkäistään kaksinkertainen 
verotus ja syrjintä;

4. huomauttaa, että pakollisissa tuloista maksettavissa sosiaaliturvamaksuissa on eroja 
jäsenvaltioissa rahallisen osallistumisen kannalta;

5. toteaa myös, että verotuserot työntekijäomistusohjelmissa muodostavat esteitä 
työntekijöiden liikkuvuudelle ja pääoman vapaalle liikkuvuudelle;

6. muistuttaa tähän liittyen tarpeesta taata työntekijäomistusohjelmien vastavuoroinen 
tunnustaminen ensimmäisenä askeleena kohti yhteistä eurooppalaista mallia;

7. kehottaa komissiota ehdottamaan puitteita eurooppalaiselle työntekijäomistusmallille, joka 
olisi kehitettävä vaihtoehtoiseksi ja vapaavalintaiseksi välineeksi jäsenvaltioille, jotta 
voidaan syventää sisämarkkinoita, parantaa yritysten – erityisesti pk-yritysten – rajat 
ylittävää toimintaa ja suojella tytäryhtiöiden työntekijöitä; toteaa, että tällaisten 
eurooppalaisten puitteiden olisi toimittava ainoastaan parhaan käytännön vaihtoehtona ja 
oltava vapaaehtoista yrityksille;

8. toteaa, että eurooppalainen työntekijäomistusmalli ei saisi tehdä tyhjäksi kansallista 
verolainsäädäntöä;

9. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan verokannustimia parhaan käytännön periaatteiden 
mukaisesti pyrkiessään edistämään työntekijäomistusohjelmia;

10. korostaa, että tarkasti kohdennetut verokannustimet voisivat lisätä työntekijäomistusta eri 
jäsenvaltioissa ja jopa lisätä talouskasvua;

11. katsoo, että yhtäläisten toimintaedellytysten luomiseksi ja sen varmistamiseksi, että ei 
estetä yritysten kansainvälistymistä ja ehkäistään kaksinkertaista verotusta ja syrjintää, 
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komission olisi harkittava valinnaista, vapaaehtoista ja yhteistä ”29. järjestelmää”, jolla 
täydennetään kansallisia verotusjärjestelmiä;

12. katsoo tästä syystä, että komission olisi esitettävä työntekijöiden rahoitusosakkuuden 
verottamista koskevat suuntaviivat;

13. katsoo, että kuten ennen rahoituskriisiä todettiin, työntekijöiden liialliseen riskinottoon
kannustava palkkapolitiikka voi tuhota luottolaitosten, sijoitusrahastojen ja muiden 
rahoitusalan yritysten toimivan ja tehokkaan hallinnon;

14. huomauttaa, että työntekijäomistus edistää erittäin tarpeellista sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja on merkittävä lisä yritysten kestävälle hallinnolle; korostaa 
kuitenkin, että omistajajärjestelmien edistämisessä on tarpeen varoa, etteivät 
voitonjakojärjestelmät korvaa palkkoja;

15. katsoo, että kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät yrityksen työntekijöiden 
rahoitusosakkuuteen yritysten tuloksissa, olisi suunniteltava pitkällä aikavälillä ja niiden 
olisi perustuttava vapaaehtoisen osallistumisen, työntekijöiden tasa-arvon ja 
asianmukaisen huolellisuuden periaatteisiin, erityisesti pk-yrityksissä; toteaa, että EU 
ymmärtää työntekijöiden rahoitusosakkuuden hyödyllisyyden, mutta korostaa, että tämä 
ala ei kuulu EU:n toimivaltaan;

16. on tietoinen siitä, että työntekijäomistusta koskevilla suunnitelmilla voidaan helpottaa 
yritysten sukupolvenvaihdosta, lisärahoitusta, henkilöstön pysyvyyttä ja muita pk-
yrityksille ominaisia ongelmia; katsoo, että työntekijäomistusjärjestelmät voidaan pienissä 
yrityksissä ja mikroyrityksissä yhdistää työmarkkinatoimiin, kuten 
työttömyyskorvauksiin, ja siten voidaan tukea työttömien uudelleentyöllistämistä;

17. panee merkille, että erityisesti pk-yrityksissä on puutetta työntekijäomistusjärjestelmiä 
koskevasta tiedosta ja koulutuksesta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita järjestämään 
tässä yhteydessä paremmin tiedotuskampanjoita ja kannustamaan jäsenvaltioiden väliseen 
hyvien käytäntöjen rajat ylittävään siirrettävyyteen.
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