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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att arbetsgivare, för att främja ett ekonomiskt deltagande som 
syftar till att skapa en ny form av bolagsfinansiering och göra de anställda mer knutna till 
det företag de är anställda av, bör ha möjlighet att erbjuda arbetstagare att teckna sig för 
aktiekapital eller särskilt emitterade skuldebrev (obligationer). Parlamentet anser att 
deltagande i finansiering bör vara frivilligt för de anställda, vare sig de agerar enskilt eller 
i grupp, och för företaget.

2. Europaparlamentet är vidare av åsikten att arbetstagarnas ekonomiska deltagande även 
kan utgöra en form av bonus till den anställde genom aktieandelar eller särskilda 
obligationer som emitteras som senarelagd ersättning, allt enligt vilken 
finansieringsprodukt som används och vilken typ av bolag det rör sig om.

3. Europaparlamentet betonar att det behövs mer transparens i de nationella systemen för 
personalägande och särskilt i beräkningen av det effektiva skattetrycket i EU-28 för att 
förhindra dubbelbeskattning och diskriminering.

4. Europaparlamentet pekar på skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller 
obligatoriska socialförsäkringsavgifter som dras från inkomsten i samband med 
ekonomiskt deltagande.

5. Europaparlamentet noterar även att skatteskillnader i de nationella systemen för 
personalägande utgör hinder för den fria rörligheten för arbetstagare och kapital.

6. Europaparlamentet upprepar därför att det är nödvändigt att säkerställa ömsesidigt 
erkännande av system för personalägande som ett första steg mot en gemensam europeisk 
modell.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ram för en europeisk 
personalägandemodell som ska utvecklas som ett alternativt, valfritt instrument för 
medlemsstaterna i syfte att fördjupa den inre marknaden, förbättra den gränsöverskridande 
verksamheten hos företag, särskilt små och medelstora, och skydda de anställda i 
dotterbolag. Parlamentet konstaterar att en europeisk ram av detta slag endast bör fungera 
som ett bästa praxis-alternativ och att den bör kunna användas av företagen på frivillig 
basis.

8. Europaparlamentet konstaterar att en ram för en europeisk personalägandemodell inte bör 
vara överordnad nationella skatteregler.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla skatteincitament, i 
överensstämmelse med principer för bästa praxis, när de främjar personalägandesystem.

10. Europaparlamentet påpekar att välriktade skatteincitament kan öka de anställdas 
ekonomiska ägande i olika medlemsstater och till och med bidra till den ekonomiska 
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tillväxten.

11. Europaparlamentet anser att kommissionen, för att skapa lika villkor och för att inte 
hämma företagens internationalisering, samt för att förhindra dubbelbeskattning och 
diskriminering, bör överväga en valfri, frivillig och övergripande ”29:e ordning” som 
komplement till de nationella skattesystemen.

12. Europaparlamentet anser därför att kommissionen bör lägga fram riktlinjer för beskattning 
av arbetstagares ekonomiska deltagande.

13. Europaparlamentet erinrar om att en ersättningspolicy som uppmuntrar ett alltför 
riskbenäget beteende bland de anställda kan äventyra en sund och effektiv förvaltning av 
kreditinstitut, investeringsfonder och andra företag i finanssektorn, vilket även visade sig 
under tiden före finanskrisen.

14. Europaparlamentet påpekar att personalägande främjar en välbehövlig social 
sammanhållning och ger ett viktigt bidrag till hållbar bolagsstyrning. Parlamentet betonar 
dock att det krävs försiktighet i främjandet av ägandeprogram så att löner inte ersätts av 
vinstdelningssystem.

15. Europaparlamentet anser att varje åtgärd avseende de anställdas ekonomiska delaktighet i 
företagets intäkter måste vara långsiktigt hållbar och baseras på principerna om frivilligt 
deltagande, jämlikhet mellan arbetstagarna och skälig aktsamhet, särskilt för små och 
medelstora företag. Samtidigt som EU erkänner nyttan med system för arbetstagares 
ekonomiska deltagande poängterar parlamentet att detta område inte faller under unionens 
behörighet.

16. Europaparlamentet inser att företagsöverlåtelse, extra finansiering, behållande av personal 
och andra karakteristiska problem för små och medelstora företag kan lindras genom 
program för aktieägande bland de anställda. Parlamentet anser att ägandeprogram för de 
anställda i små företag och mikroföretag kan kombineras med arbetsmarknadsåtgärder, 
såsom arbetslöshetsförmåner, och därmed hjälpa till att återinsätta arbetslösa.

17. Europaparlamentet konstaterar att det saknas information och utbildning om möjliga 
system för personalägande, särskilt bland små och medelstora företag. Därför uppmanar 
parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att organisera informationskampanjer på 
ett bättre sätt och att underlätta möjligheterna till gränsöverskridande överföring av bästa 
praxis-system bland medlemsstaterna.



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

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 26.11.2013

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

32
3
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, 
George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, 
Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, 
Syed Kamall, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene 
McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín 
Sánchez Presedo, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo 
Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien 
Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Sari Essayah, Ashley Fox, Olle 
Ludvigsson, Nils Torvalds, Emilie Turunen, Oleg Valjalo


