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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že v záujme podpory finančnej účasti s cieľom vytvorenia novej formy 
financovania spoločností a umožnenia zamestnancom, aby si vytvorili pevnejšie puto 
k spoločnosti, ktorá ich zamestnáva, by zamestnávatelia mali mať možnosť ponúknuť 
zamestnancom rôzne formy upisovania základného imania alebo dlhových cenných 
papierov vydaných na špecifický účel (dlhopisov); zastáva názor, že finančné prostriedky 
by mali zamestnanci, ako aj spoločnosti upisovať na dobrovoľnej báze, a to či už ide 
o jednotlivcov, alebo skupinu;

2. domnieva sa, že finančná účasť zamestnanca môže predstavovať aj formu prémie určenej 
zamestnancovi, a to prostredníctvom kapitálovej účasti alebo špecifických dlhopisov 
emitovaných na účely osobitnej odmeny v závislosti od použitého finančného produktu 
a druhu danej spoločnosti;

3. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť v rámci vnútroštátnych systémov 
zamestnaneckého vlastníctva, najmä pri výpočte efektívnej daňovej záťaže v krajinách 
EÚ-28, s cieľom predchádzať dvojitému zdaneniu a diskriminácii;

4. poukazuje na rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o príspevky na povinné 
sociálne zabezpečenie príjmu na finančnú účasť;

5. poznamenáva tiež, že daňové rozdiely v rámci systémov zamestnaneckého vlastníctva sú 
prekážkou mobility pracovníkov a voľného pohybu kapitálu;

6. v tejto súvislosti znovu zdôrazňuje, že ako prvý krok k spoločnému európskemu modelu 
treba zaručiť vzájomné uznávanie systémov zamestnaneckého vlastníctva;

7. vyzýva Komisiu, aby predložila rámec pre európsky model zamestnaneckého vlastníctva, 
ktorý sa vytvorí ako alternatíva, voliteľný nástroj pre členské štáty zameraný na 
prehĺbenie jednotného trhu, zlepšenie cezhraničnej činnosti spoločností, najmä MSP, 
a ochranu zamestnancov dcérskych spoločností; poznamenáva, že tento európsky rámec 
by mal slúžiť iba ako osvedčený postup a jeho použitie by malo byť pre spoločnosti 
dobrovoľné;

8. konštatuje, že rámec pre európsky model zamestnaneckého vlastníctva by nemal 
prevažovať nad vnútroštátnymi daňovými predpismi;

9. vyzýva členské štáty, aby pri podpore systémov zamestnaneckého vlastníctva poskytovali 
daňové stimuly v súlade s osvedčenými postupmi;

10. poukazuje na to, že presne zacielenými daňovými stimulmi by sa mohlo zvýšiť finančné 
vlastníctvo zamestnancov v rôznych členských štátoch, ba dokonca prispieť 
k hospodárskemu rastu;

11. domnieva sa, že v záujme vytvorenia rovnakých podmienok a nebránenia 
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internacionalizácii podnikov, predchádzania dvojitému zdaneniu a diskriminácii by 
Komisia mala zvážiť voliteľný, dobrovoľný a spoločný 29. režim, ktorý by doplnil 
vnútroštátne daňové systémy;

12. domnieva sa preto, že Komisia by mala predložiť usmernenia o zdanení majetkovej účasti 
zamestnancov;

13. pripomína, že ako sa preukázalo v období pred vypuknutím finančnej krízy, politiky 
odmeňovania, ktoré podnecujú zamestnancov k nadmernému riskovaniu, môžu mať 
negatívny vplyv na správne a účinné riadenie úverových inštitúcií, investičných fondov a 
iných podnikov vo finančnom sektore;

14. poukazuje na to, že zamestnanecké vlastníctvo posilňuje veľmi potrebnú sociálnu 
súdržnosť a predstavuje dôležitý doplnok udržateľnej správy a riadenia spoločností; 
zdôrazňuje však, že pri podpore systémov vlastníctva treba prijať preventívne opatrenia, 
aby sa mzdy nenahradili systémami podielov na zisku;

15. domnieva sa, že akékoľvek opatrenia týkajúce sa finančnej účasti zamestnancov na zisku 
spoločnosti by mali byť dlhodobo udržateľné a založené na zásadách dobrovoľnej účasti, 
rovnosti zamestnancov a náležitej starostlivosti, a to najmä v prípade MSP; zdôrazňuje 
skutočnosť, že napriek pochopeniu užitočnosti systémov majetkovej účasti zamestnancov 
nepatrí táto oblasť do právomoci EÚ;

16. uznáva, že sukcesia podnikov, dodatočné financovanie, udržanie si zamestnancov 
a ostatné typické problémy MSP možno zmierniť plánmi podielov zamestnancov na 
vlastníctve; zastáva názor, že systémy zamestnaneckého vlastníctva v malých podnikoch a 
mikropodnikoch možno spojiť s opatreniami na trhu práce, ako sú dávky 
v nezamestnanosti, a tak zabezpečiť opätovné začlenenie nezamestnaných do práce;

17. poukazuje na nedostatok informácií a vzdelávania v oblasti možných systémov 
zamestnaneckého vlastníctva, najmä v prípade MSP; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu a 
členské štáty, aby lepšie organizovali informačné kampane a podnecovali cezhraničnú 
prenosnosť plánov osvedčených postupov medzi členskými štátmi.
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