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

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2013/2127(INI)

28.11.2013

PARECER
da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre a participação financeira dos trabalhadores nos lucros das empresas
(2013/2127(INI))

Relator (*): Fabrizio Bertot

(*) Comissão associada – Artigo 50.º do Regimento 



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

PT

PA_NonLeg



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

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incluir na sua proposta de 
resolução as seguintes sugestões:

1. Considera que, para promover a participação financeira com o fim de criar uma nova 
forma de financiamento das empresas e permitir que os seus trabalhadores estabeleçam 
uma ligação forte com os postos de trabalho que ocupam, os empregadores devem poder 
propor aos trabalhadores a subscrição de capital social ou de títulos de crédito emitidos 
especificamente para o efeito (bonds); considera que as subscrições do financiamento 
devem ser voluntariamente efetuadas pelos trabalhadores, agindo a título individual ou de 
forma associada, assim como pela empresa;

2. Considera que a Participação Financeira dos Trabalhadores (PFT) pode também
representar uma forma de recompensa do trabalhador, através de participações específicas 
emitidas a título de uma remuneração diferida, consoante o produto financeiro utilizado e 
o tipo de empresa em questão;

3. Salienta ser necessária uma maior transparência nos sistemas de participação financeira 
dos trabalhadores e, em particular, no cálculo da carga fiscal média efetiva na UE-28 para 
evitar a dupla tributação e a discriminação;

4. Salienta a atenção para as diferenças existentes entre os Estados-Membros no que diz 
respeito às cotizações sociais obrigatórias sobre o rendimento para efeitos de participação 
financeira;

5. Nota igualmente que as disparidades fiscais nos sistemas de participação financeira dos 
trabalhadores são entraves para a mobilidade dos trabalhadores e a livre circulação de 
capitais;

6. Reitera, neste contexto, a necessidade de garantir o reconhecimento mútuo dos sistemas 
de participação financeira dos trabalhadores como primeiro passo para um modelo 
europeu comum;

7. Exorta a Comissão a apresentar um quadro para um modelo europeu de participação 
financeira dos trabalhadores, que deverá ser desenvolvido como instrumento facultativo
alternativo para os Estados-Membros destinado a aprofundar o mercado único, 
melhorando as atividades transfronteiriças das empresas, especialmente as PME, e 
protegendo os trabalhadores das sociedades afiliadas; salienta que um quadro europeu 
deste tipo apenas deve servir como opção de boas práticas e ser disponibilizado pelas 
empresas a título facultativo;

8. Nota que a existência de um quadro para um modelo europeu de participação dos 
trabalhadores não deve ultrapassar as regras nacionais em matéria de tributação;

9. Solicita aos Estados-Membros que prestem incentivos fiscais, conformes com os 
princípios das melhores práticas, ao promoverem regimes de participação dos 
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trabalhadores;

10. Salienta que a existência de incentivos fiscais direcionados poderia aumentar a 
participação financeira dos trabalhadores em diversos Estados-Membros e, mesmo, 
contribuir para o crescimento económico;

11. Considera que, para criar condições de concorrência equitativas e não obstar à 
internacionalização das empresas, e para evitar a dupla tributação e a discriminação, a 
Comissão deve ter em conta um «29.º regime» facultativo, voluntário e abrangente em 
complemento dos regimes fiscais nacionais;

12. É de opinião que, portanto, a Comissão deve formular orientações para a tributação dos 
regimes de PFT;

13. Recorda que, como mostra o período que precedeu a crise financeira, as políticas 
retributivas que encorajam comportamentos excessivamente arriscados podem 
comprometer a gestão sã e eficaz das instituições de crédito, dos fundos de investimento e 
de outras empresas no setor financeiro;

14. Salienta que a participação financeira dos trabalhadores promove a tão necessária coesão 
social, representando um complemento importante para a governação sustentável das 
empresas; salienta, no entanto, a necessidade de ter precaução ao promover regimes de 
participação financeira, de modo a que os salários não sejam substituídos por sistemas de 
participação nos lucros;

15. Considera que qualquer medida relativa à participação financeira dos trabalhadores nos 
lucros das empresas deve ser sustentável a longo prazo e basear-se nos princípios da
participação a título voluntário, igualdade entre os trabalhadores e diligência devida, 
nomeadamente no caso das PME; salienta o facto de que, apesar do reconhecimento pela 
UE da utilidade dos regimes de PFT, este domínio não é da sua competência;

16. Reconhece que a transmissão de empresas através de sucessão, o financiamento adicional, 
a retenção de pessoal e outros problemas característicos das PME podem ser minorados 
por planos de participação financeira dos trabalhadores; é da opinião de que os sistemas 
de participação financeira dos trabalhadores em micro e pequenas empresas podem ser 
combinados com medidas do mercado de trabalho, como o subsídio de desemprego, e, 
assim, contribuir para a reintegração dos desempregados;

17. Nota que existe falta de informação e de conhecimento sobre possíveis sistemas de 
participação financeira dos trabalhadores, especialmente entre as PME; solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que, a este respeito, organizem melhores campanhas de 
informação e que incentivem a transferência transfronteiriça de sistemas de melhores 
práticas entre os Estados-Membros.
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