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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a pénzügyi részesedés abból a célból való előmozdítása érdekében, hogy 
létrehozzanak egy új társasági finanszírozási formát, és lehetővé tegyék a munkavállalók 
számára, hogy jobban kötődjenek az őket alkalmazó vállalathoz, lehetővé kell tenni a 
munkaadók számára, hogy a munkavállalók részére felajánlhassák a részvénytőke vagy a 
külön kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) jegyzésének 
lehetőségét; úgy véli, hogy a tőkejegyzésnek – az egyénileg vagy csoportosan fellépő –  
munkavállalók és a vállalat számára önkéntes jellegűnek kell lennie;

2. úgy véli, hogy a munkavállalók pénzügyi részesedése megvalósulhat a munkavállalónak 
adott bónusz formájában is, tőkerészesedés vagy – egyfajta halasztott juttatásként – külön 
kibocsátott kötvények révén, az adott pénzügyi terméktől és a szóban forgó vállalat 
formájától függően;

3. hangsúlyozza, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a nemzeti munkavállalói 
tőkerészesedési programokban és különösen a tényleges adótehernek az EU 28 
tagállamában való kiszámításában, a kettős adóztatás és a hátrányos megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében;

4. rámutat a tagállamok között a pénzügyi részesedésből származó bevétel kötelező 
társadalombiztosítási járulékai tekintetében fennálló különbségekre;

5. megjegyzi továbbá, hogy a munkavállalói tőkerészesedési programok adózási különbségei 
akadályozzák a munkavállalók mobilitását és a tőke szabad mozgását;

6. e tekintetben megismétli, hogy a közös európai modell felé tett első lépésként biztosítani 
kell a munkavállalói tőkerészesedési programok kölcsönös elismerését;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze elő a munkavállalói tőkerészesedés európai 
modelljére vonatkozó keretet, amelyet alternatív, választható eszközként fognak 
létrehozni a tagállamok számára az egységes piac elmélyítése, a vállalatok – különösen a 
kkv-k – határokon átnyúló tevékenységének javítása, valamint a leányvállalatok 
munkavállalóinak védelme céljából; megjegyzi, hogy egy ilyen európai keretnek csak a 
legjobb gyakorlat lehetőségét kell nyújtania, és a vállalatok számára önkéntes alapon kell 
hozzáférhetőnek lennie;

8. megjegyzi, hogy a munkavállalói tőkerészesedés európai modelljének nem szabad sértenie 
a nemzeti adózási szabályokat;

9. felszólítja a tagállamokat, hogy a munkavállalói tőkerészesedési programok előmozdítása 
során nyújtsanak adókedvezményeket a legjobb gyakorlatra vonatkozó elvek alapján;

10. rámutat, hogy a pontosan célzott adókedvezmények több tagállamban növelhetik a 
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munkavállalói pénzügyi tőkerészesedést, és akár a gazdasági növekedéshez is 
hozzájárulhatnak;

11. úgy véli, hogy az egyenlő feltételek megteremtése érdekében, valamint hogy ne 
akadályozza a vállalkozások nemzetközivé válását, továbbá a kettős adóztatás és a 
hátrányos megkülönböztetés megakadályozása érdekében a Bizottságnak meg kell 
fontolnia egy választható, önkéntes és átfogó „29. rendszer” bevezetését a nemzeti 
adórendszerek kiegészítéseként;

12. ezért úgy véli, hogy a Bizottságnak a munkavállalói pénzügyi részesedés adóztatásáról 
szóló iránymutatásokat kell készítenie;

13. megjegyzi, hogy – amint azt a pénzügyi válság előtt már jelezték – a munkavállalók
túlzottan kockázatos magatartását ösztönző javadalmazási politikák akadályozhatják a 
hitelintézetek, a befektetési alapok és a pénzügyi ágazat egyéb vállalkozásainak 
eredményes és hatékony irányítását;

14. rámutat, hogy a munkavállalói tőkerészesedés elősegíti az olyannyira szükséges 
társadalmi kohéziót, és fontos kiegészítője a fenntartható vállalatirányításnak; 
hangsúlyozza azonban, hogy óvatosan kell eljárni a tőkerészesedési programok 
előmozdítása során, hogy a béreket ne váltsák fel a nyereségrészesedési programok;

15. úgy véli, hogy a munkavállalók vállalati jövedelemből való pénzügyi részesedése 
valamennyi formájának hosszú távon fenntarthatónak kell lennie, és – különösen a kkv-k 
esetében – az önkéntes részesedés, a munkavállalók közötti egyenlőség és a kellő 
gondosság elvein kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy bár az EU elismeri, hogy a 
munkavállalói pénzügyi részesedési programok hasznosak, ez a terület nem tartozik az 
Unió hatáskörébe;

16. elismeri, hogy a vállalatutódlást, a kiegészítő finanszírozást, a munkatársak megtartását és 
a kis- és középvállalkozások egyéb jellemző problémáit munkavállalói tőkerészesedési 
programok révén enyhíteni lehet; úgy véli, hogy a kis- és mikrovállalkozások 
munkavállalói tőkerészesedési programjait a munkanélküliek visszaállítása érdekében 
össze lehet kapcsolni egyéb munkaerő-piaci intézkedésekkel – például a munkanélküli 
ellátással – is.

17. megjegyzi, hogy hiányzik a lehetséges munkavállalói tőkerészesedési programokkal 
kapcsolatos tájékoztatás és oktatás, különösen a kkv-k körében; felszólítja e tekintetben a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban szervezzék meg a tájékoztató kampányokat, és 

ösztönözzék a legjobb gyakorlatok rendszereinek határokon átnyúló hordozhatóságát a 
tagállamok között;
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