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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da bi bilo treba za spodbujanje finančne udeležbe, katere cilj je ustvariti nov način 
financiranja podjetij in omogočiti zaposlenim tesnejšo povezavo s podjetjem, ki jih 
zaposluje, delodajalcem dati na voljo možnost, da zaposlenim ponudijo oblike vlaganja 
delniškega kapitala ali posebej za ta namen izdanih dolžniških vrednostnih papirjev 
(obveznic); meni, da bi moral biti vpis kapitala za zaposlenega, ki nastopa kot posameznik 
ali skupina, in podjetje prostovoljen;

2. meni, da bi lahko finančna udeležba zaposlenega pomenila tudi neko obliko plačila v 
obliki premije zanj, in sicer s kapitalsko udeležbo ali posebnimi obveznicami, izdanimi v 
obliki odloženega plačila, odvisno od uporabljenega finančnega produkta in vrste tega 
podjetja;

3. poudarja, da je potrebna večja preglednost v nacionalnih shemah lastništva zaposlenih in 
zlasti pri izračunavanju efektivne davčne obremenitve v EU-28, da bi preprečili dvojno 
obdavčitev in diskriminacijo;

4. opozarja na razlike med državami članicami v zvezi z obveznimi prispevki za socialno 
varnost od dohodka za finančno udeležbo;

5. ugotavlja tudi, da različne obdavčitve v shemah lastništva zaposlenih ovirajo mobilnost 
delavcev in prosti pretok kapitala;

6. v zvezi s tem ponovno poudarja, da je treba zagotoviti vzajemno priznavanje shem 
lastništva zaposlenih kot prvi korak v smeri skupnega evropskega modela;

7. poziva Komisijo, naj predstavi okvir za evropski model lastništva zaposlenih, ki bi za 
države članice pomenil alternativni, izbirni instrument za krepitev enotnega trga, 
izboljšanje čezmejnih dejavnosti podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, in zaščito 
zaposlenih v hčerinskih podjetjih; opozarja, da bi moral takšen evropski okvir služiti samo 
kot možna najboljša praksa in da bi morala biti njegova uporaba za podjetja prostovoljna;

8. opozarja, da okvir evropskega modela lastništva zaposlenih ne bi smel posegati v 
nacionalne predpise o obdavčevanju;

9. poziva države članice, naj pri spodbujanju shem lastništva zaposlenih zagotavljajo davčne 
spodbude v skladu z načeli najboljše prakse;

10. poudarja, da bi prav ciljno usmerjene davčne spodbude lahko povečale finančno udeležbo 
zaposlenih v nekaterih državah članicah in celo prispevale h gospodarski rasti;

11. meni, da bi Komisija morala razmisliti o izbirni, prostovoljni in splošni „29. ureditvi“, ki 
bi dopolnjevala nacionalne davčne sisteme, da bi vzpostavili enake konkurenčne pogoje, 
odpravili ovire za internacionalizacijo podjetij ter preprečili dvojno obdavčitev in 
diskriminacijo;
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12. zato meni, da bi Evropska komisija morala predstaviti smernice za obdavčitev finančne 
udeležbe zaposlenih;

13. opozarja, da se je v obdobju pred finančno krizo pokazalo, da plačne politike, ki 
spodbujajo preveč tvegano ravnanje zaposlenih, lahko ogrozijo zdravo in učinkovito 
upravljanje kreditnih ustanov, investicijskih skladov in drugih podjetij v finančnem 
sektorju.

14. poudarja, da lastništvo zaposlenih spodbuja zelo potrebno socialno kohezijo in služi kot 
pomembno dopolnilo trajnostnega upravljanja podjetij; kljub temu poudarja, da je pri 
spodbujanju shem lastništva potrebna previdnost, da sistemi udeležbe pri dobičku ne bi 
nadomestili plač;

15. meni, da bi moral biti kateri koli ukrep glede finančne udeležbe zaposlenih pri dobičku 
podjetij dolgoročno vzdržen ter temeljiti na načelih prostovoljne udeležbe, enakosti 
zaposlenih in primerne skrbnosti, kar velja zlasti za mala in srednja podjetja (MSP); 
poudarja, da to področje, tudi če EU priznava koristnost shem finančne udeležbe 
zaposlenih, ni v pristojnosti Unije;

16. ugotavlja, da sheme lastništva delnic zaposlenih lahko olajšajo težave v zvezi z 
nasledstvom podjetij, dodatnim financiranjem in ohranjanjem zaposlenih ter druge 
značilne težave MSP; meni, da sheme lastništva zaposlenih v malih in mikro podjetjih 
lahko dopolnjujejo ukrepe na trgu dela, kot so nadomestila za brezposelnost, in tako 
pomagajo, da se brezposelni znova zaposlijo;

17. ugotavlja, da ni dovolj informacij in izobraževanja o možnih shemah lastništva 
zaposlenih, zlasti v malih in srednjih podjetjih; zato poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje organizirajo informacijske kampanje in spodbujajo čezmejno prenosljivost shem 
najboljše prakse med državami članicami.
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