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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că pentru a promova participarea financiară menită să creeze o nouă formă de 
finanțare a companiei și să permită angajaților să fie mai atașați de societatea pentru care 
lucrează, angajatorii trebuie să aibă posibilitatea să le ofere angajaților forme de subscriere 
la capitalul social sau titluri de credit emise specifice (obligațiuni); este de părere că 
subscrierile la capitalul companiei ar trebui să fie efectuate în mod voluntar de angajați, 
singuri sau în asociere, precum și de companie;

2. este de părere că participarea financiară a angajaților (PFA) poate reprezenta, de 
asemenea, o formă de premiere a angajatului, prin intermediul cotelor de capital social sau 
al unor obligațiuni specifice emise ca formă de remunerare amânată, în funcție de 
produsul financiar utilizat și de tipul de companie în cauză;

3. subliniază faptul că este nevoie de o transparență mai mare în sistemele naționale de 
participare a angajaților la capital, și mai ales în calcularea sarcinii fiscale efective în cele 
28 de state membre, pentru a evita dubla impozitare și discriminarea;

4. atrage atenția asupra diferențelor dintre statele membre cu privire la contribuțiile sociale 
obligatorii pe venit pentru participarea financiară;

5. de asemenea, observă că diferențele dintre sistemele de participare a angajaților la capital 
reprezintă obstacole în calea mobilității lucrătorilor și a liberei circulații a capitalurilor;

6. reiterează în acest sens necesitatea de a garanta recunoașterea reciprocă a sistemelor de 
participare a angajaților la capital ca prim pas către un model european comun;

7. invită Comisia să prezinte un cadru pentru un model european de participare a angajaților 
la capital care să fie dezvoltat ca instrument alternativ, opțional, destinat statelor membre 
și menit să consolideze piața unică, să îmbunătățească activitățile transfrontaliere ale 
companiilor, mai ales ale IMM-urilor, și să îi protejeze pe angajații filialelor; observă că 
un cadru european de acest tip ar trebui să reprezinte doar o opțiune în materie de bune 
practici și să poată fi folosit de companii în mod voluntar;

8. constată că un cadru pentru un model european de participare a angajaților la capitalul 
companiilor nu poate prevala asupra dispozițiilor fiscale naționale;

9. solicită statelor membre să ofere stimulente fiscale, în concordanță cu principiile celor mai 
bune practici, atunci când promovează sisteme de participare a angajaților la capital;

10. subliniază faptul că introducerea unor stimulente fiscale bine direcționate ar putea 
intensifica participarea financiară a lucrătorilor în mai multe state membre și ar putea 
chiar să contribuie la creșterea economică;

11. consideră că, pentru a crea condiții de concurență echitabile, pentru a nu împiedica 
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internaționalizarea întreprinderilor și pentru a evita dubla impozitare și discriminarea, 
Comisia ar trebui să aibă în vedere un „al 29-lea regim” opțional, voluntar și global pentru 
a completa sistemele fiscale naționale;

12. prin urmare, consideră că Comisia ar trebui să prezinte orientări privind impozitarea PFA;

13. reamintește că, așa cum a dovedit-o în perioada recentă criza financiară, politicile de 
remunerare care încurajează comportamente excesiv de riscante din partea angajaților pot 
compromite gestionarea sănătoasă și performantă a societăților de credit, a fondurilor de 
investiții și a altor întreprinderi din sectorul financiar;

14. subliniază faptul că participarea angajaților la capital favorizează coeziunea socială atât de 
necesară și constituie un ingredient important al unei guvernanței corporative durabile; cu 
toate acestea, subliniază necesitatea de a lua măsuri de precauție cu ocazia promovării 
sistemelor de participare la capital, astfel încât salariile să nu fie înlocuite de sisteme de 
participare la profit;

15. este de părere că orice măsură referitoare la participarea financiară a angajaților la 
veniturile companiei ar trebui să fie sustenabilă pe termen lung și realizată pe baza 
principiilor participării voluntare, egalității între lucrători și diligenței necesare, îndeosebi 
în cazul IMM-urilor; subliniază faptul că, în pofida recunoașterii de către UE a utilității 
sistemelor PFA, acest domeniu nu ține de competența Uniunii;

16. recunoaște că succesiunea întreprinderilor, finanțarea suplimentară, păstrarea personalului 
și alte probleme caracteristice IMM-urilor pot fi parțial soluționate de sistemele de 
participare a angajaților la capital; este de părere că sistemele de participare a angajaților 
la capital din întreprinderile mici și microîntreprinderi pot fi combinate cu măsuri 
specifice pieței forței de muncă, cum ar fi ajutorul de șomaj, și contribuie astfel la 
reîncadrarea în muncă a șomerilor.

17. constată lipsa de informare și de educație cu privire la posibilele sisteme de participare a 
lucrătorilor, în special în cazul IMM-urilor; în acest sens, invită Comisia și statele membre 
să organizeze mai bine campaniile de informare și să încurajeze transferabilitatea 
transfrontalieră a sistemelor de bune practici între statele membre.
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