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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad siekiant skatinti finansinį dalyvavimą, kuriuo siekiama sukurti naujas įmonių 
finansavimo formas ir suteikti darbuotojams galimybę būti glaudžiau susietiems su juos 
įdarbinusia įmone, darbdaviams turėtų būti sudarytos sąlygos pasiūlyti darbuotojams 
akcinio kapitalo arba specialių skolos vertybinių popierių (obligacijų) pasirašymo 
galimybę; laikosi nuomonės, kad dėl kapitalo pasirašymo ir darbuotojai, ir įmonė turėtų 
spręsti savanoriškai, pasirašymas galėtų būti individualus arba grupinis;

2. mano, kad darbuotojo finansinis dalyvavimas taip pat galėtų reikšti, jog akcijos arba 
specialios obligacijos, kurios išleidžiamos kaip atidėtas atlyginimas, galėtų būti tam tikros 
formos darbuotojo premija priklausomai nuo finansinio produkto ir susijusios įmonės tipo;

3. pabrėžia, kad, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo ir diskriminacijos, darbuotojų 
akcijų nuosavybės nacionalinės sistemos turėtų būti dar skaidresnės, ypač skaičiuojant 
faktinį mokesčių tarifą visose 28 ES valstybėse narėse;

4. atkreipia dėmesį į valstybėse narėse taikomas skirtingas privalomo socialinio draudimo 
įmokas nuo finansinio dalyvavimo pajamų;

5. taip pat pažymi, kad mokestiniai darbuotojų akcijų nuosavybės sistemų skirtumai sudaro 
kliūčių darbuotojų judumui ir laisvo kapitalo judėjimui;

6. šiuo klausimu primena, kad reikia užtikrinti darbuotojų akcijų nuosavybės sistemų 
tarpusavio pripažinimą – tai būtų pirmas žingsnis siekiant bendro Europos modelio;

7. ragina Komisiją pateikti darbuotojų akcijų nuosavybės Europos modelio sistemą, kuri 
būtų parengta kaip alternatyvi, neprivaloma priemonė valstybėms narėms ir kuria būtų 
siekiama stiprinti bendrąją rinką, gerinti tarpvalstybinę įmonių, ypač MVĮ, veiklą ir 
apsaugoti patronuojamųjų įmonių darbuotojus; pažymi, kad tokio pobūdžio Europos 
sistema turėtų būti taikoma tik kaip geriausios patirties variantas ir turėtų būti savanoriška 
įmonėms;

8. pažymi, kad darbuotojų akcijų nuosavybės Europos modelio sistema neturėtų būti viršesnė 
už nacionalines apmokestinimo taisykles;

9. ragina valstybes nares populiarinant darbuotojų akcijų nuosavybės sistemas taikyti 
mokesčių lengvatas laikantis geriausios praktikos principų;

10. pažymi, kad daugelyje valstybių narių tiksliai pritaikius mokestines paskatas būtų galima 
padidinti darbuotojų akcijų nuosavybės dalį ir netgi padidinti ekonomikos augimą;

11. mano, kad siekiant sukurti vienodas sąlygas ir nestabdyti įmonių perkėlimo į tarptautinį 
lygmenį proceso, taip pat siekiant užkirsti kelią dvigubam apmokestinimui ir 
diskriminacijai, Komisija turėtų apsvarstyti neprivalomą, savanorišką ir visa apimančią 
„29–ąją tvarką“, kuri papildytų nacionalines mokesčių sistemas;
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12. todėl mano, kad Komisija turėtų pateikti darbuotojų finansinio dalyvavimo 
apmokestinimo gaires;

13. pažymi, kad atlyginimų politika, kuri skatina darbuotojus prisiimti pernelyg didelę riziką, 
gali kelti grėsmę patikimam ir efektyviam kredito įstaigų, investicinių fondų ir kitų 
finansų sektoriaus įmonių valdymui; tai buvo pastebėta laikotarpiu prieš finansų krizę;

14. pažymi, kad darbuotojų akcijų nuosavybė skatina taip reikalingą socialinę sanglaudą ir yra 
svarbus įnašas į tvarų įmonių valdymą; nepaisant to, pabrėžia, kad nuosavybės sistemas 
reikia skatinti atsargiai, kad atlyginimai nebūtų pakeisti pelno dalijimosi sistemomis;

15. mano, kad bet kokia priemonė, susijusi su darbuotojų finansiniu dalyvavimu paskirstant 
įmonės pelną, turėtų būti tvari ilguoju laikotarpiu ir turėtų būti grindžiama savanoriško 
dalyvavimo principais, darbuotojų lygybe ir išsamiu patikrinimu, ypač MVĮ atvejais; 
atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant fakto, jog ES pripažįsta darbuotojų finansinio 
dalyvavimo priemonių naudą, ši sritis nepriklauso Sąjungos kompetencijai;

16. pripažįsta, kad verslo paveldėjimo, papildomo finansavimo, darbuotojų išlaikymo ir kitos 
MVĮ būdingos problemos gali būti sumažintos taikant bendros darbuotojų akcijų 
nuosavybės planus; mano, kad darbuotojų akcijų nuosavybės sistemas mažosiose ir labai 
mažose įmonėse galima derinti su darbo rinkos priemonėmis, pvz., nedarbo išmokomis, ir 
taip padėti bedarbiams grįžti į darbą;

17. pažymi, kad trūksta informacijos apie galimas darbuotojų akcijų nuosavybės sistemas ir 
švietimo šiuo klausimu, ypač MVĮ; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes 
nares geriau organizuoti informavimo kampanijas ir skatinti valstybes nares tarpusavyje 
dalytis geriausios patirties sistemomis;
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