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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата
(2013/2127(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-
специално член 3, параграф 3 от него,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 декември 2012 г., озаглавено 
„План за действие: Европейско дружествено право и корпоративно управление —
модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия “ 
(СОМ(2012)0740),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юли 2002 г. относно рамка за 
насърчаване на финансовото участие на служителите (COM(2002)0364) и 
резолюцията на Парламента от 5 юни 2003 г. по този въпрос1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
(ЕИСК) от 21 октомври 2010 г., озаглавено „Финансово участие на работниците в 
Европа“2,

– като взе предвид проучването по искане на комисията по заетост и социални 
въпроси на Парламента, озаглавено „Финансово участие на служителите в 
приходите на дружествата“3, което беше публикувано през септември 2012 г.,

– като взе предвид доклад PEPPER IV, озаглавен „Сравнителен анализ на участието 
на служителите в печалбите и резултатите на предприятията в държавите — членки 
и кандидатки за членство в Европейския съюз“, който беше публикуван през 
октомври 2009 г. от Берлинския свободен университет,

– като взе предвид доклад PEPPER III, озаглавен „Насърчаване на участието на 
служителите в печалбите и резултатите на предприятията в новите държави членки 
и държавите – кандидатки за членство в Европейския съюз“, който беше 
публикуван през юни 2006 г. от Берлинския свободен университет,

– като взе предвид доклад PEPPER II на Комисията от 8 януари 1997 г., озаглавен 
„Насърчаване на участието на наетите лица в печалбите и резултатите на 
предприятията (в това число дялово участие) в държавите членки“ 
(COM(1996)0697),

                                               
1 OВ C 70 E, 18.3.2004 г., стр. 429.
2 ОВ С 51, 17.2.2011 г., стр. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– като взе предвид доклад PEPPER I , озаглавен „Насърчаване на участието на 
служителите в печалбите и резултатите на предприятията“, който беше публикуван 
през март 1991 г. от Комисията и Европейския университетски институт,

– като взе предвид пилотния проект на Комисията за насърчаване на ангажираността 
и участието на работниците и служителите4,

– като взе предвид доклада на независимата експертна група на високо равнище от 18 
декември 2003 г. относно транснационалните пречки пред увеличаването на 
финансовото участие на служителите в транснационалните предприятия,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2013),

A. като има предвид, че схемите за финансово участие на служителите могат да 
предлагат преки финансови ползи, които надхвърлят договорените основни 
структури на възнагражденията, чрез:

– споделяне на собствеността (за големите дружества, чиито ценни книжа са 
допуснати до търговия на регулиран пазар), което предлага на служителите 
право да се възползват от успеха на дружеството и дял от отговорността за 
стратегическите решения и свързаните с тях рискове,

– споделяне на печалбите (особено за МСП и микропредприятията, както и 
некотираните дружества), което може да награждава успеха, да допълва дохода 
на работниците и да повишава тяхната покупателна способност, като 
непосредствено оказва страничен икономически ефект върху местната 
икономика;

Б. като има предвид, че съществуват три основни модела на финансово участие на 
служителите, от които дружествата могат да избират: споделяне на печалбата (под 
формата на пари в брой, с отсрочено плащане или в акции), дялово участие на 
отделните служители (акции на служителите или опции върху акции) и планове за 
придобиване на акции от служителите (ППАС); като има предвид, че финансовото 
участие на служителите може да бъде под формата на акции или пари в брой;

В. като има предвид, че финансовото участие на служителите, по-специално под 
формата на ППАС, може да смекчава сътресенията, като дава възможност премиите 
или други форми на допълнително заплащане или възнаграждение да се управляват 
в доверителни дружества от трети страни, като разпределя инвестиционния риск и 
гарантира това, работниците да разполагат с налични пари, които могат да ползват в 
трудни времена, и като създава допълнителна финансова сигурност за работниците;

Г. като има предвид, че сигурността на работното място се увеличава от 
възможностите за изкупуване на предприятието от неговите служители, които 

                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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възможности могат да помогнат на работниците да поемат дружества в затруднено 
финансово положение, запазвайки своите собствени работни места и намалявайки 
несигурността, свързана с възможното изкупуване от страна на други дружества, и 
които решават проблемите във връзка с наследяването на дружеството, водещи в 
много случаи до закриване на дружествата, когато наследяването е невъзможно; 
като има предвид, че това е от полза по-специално за МСП и микропредприятията;

Д. като има предвид, че финансовото участие на служителите намалява действията, 
ориентирани към краткосрочни печалби, при вземането на стратегически решения 
от страна на ръководството и може да осигури стабилност, развитие и растеж, като 
същевременно намалява рисковете от прекомерно разширяване, водещо до загуба 
на работни места;

Е. като има предвид, че инвестирането в обучение позволява на дружествата, 
прилагащи схеми за финансово участие, които обвързват работниците пряко със 
дружеството, да имат по-голяма увереност, че ще задържат квалифицираните 
работници; като има предвид, че това създава стимули за работодателите да 
инвестират в обучението на наетата от тях работна сила, поради по-голямата 
вероятност да задържат квалифицираните работници в дългосрочен план;

Ж. като има предвид, че и двата модела – участие на служителите в собствеността и 
споделяне на печалбата – могат да постигнат значителни подобрения, що се отнася 
до удовлетворението от работата на служителите, тяхното психологическо 
благосъстояние и общите резултати и мотивация;

З. като има предвид, че насърчаването на служителите да развият чувство за 
собственост и отговорност увеличава тяхното усещане за приобщаване, както и 
вероятността техните работодатели да поемат ангажимент към тях и да разбират 
техните тревоги, виждания и идеи;

И. като има предвид, че участието на служителите в управлението чрез право на глас 
или други форми на управление може да им помогне да разбират по-добре 
ситуацията, когато тяхното дружество е изправено пред предизвикателства, и че 
благодарение на това участие те могат да придобият способност за по-правилна 
оценка, както и възможност за достъп до възнаграждения, когато дружеството 
постига добри резултати;

Й. като има предвид, че схемите за финансово участие на служителите могат да 
изпълняват значителна роля за привличането на работниците в информационни и 
консултативни процеси в хода на преструктуриране;

К. като има предвид, че финансовото участие на служителите се влияе от 
националната данъчноправна уредба, и като има предвид, че не е целесъобразно да 
се разработва всеобхватен „универсален“ модел на равнище ЕС за финансовото 
участие на служителите; като има предвид, че решенията във връзка с финансовото 
участие на служителите трябва да се вземат внимателно от дружеството и неговите 
работници при надлежно отчитане на по-широкия национален и секторен контекст; 
като има предвид обаче, че един основен набор от базисни принципи би могъл да 
осигури обществено доверие и да помогне на финансовото участие на служителите, 
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що се отнася до постигането на резултати по неговите цели; 

Пречки пред разпространението в ЕС на финансовото участие на служителите

1. призовава държавите членки да разгледат транснационалните пречки, пред които са 
изправени както дружествата, предлагащи схеми на служителите в няколко държави 
членки, така и служителите, за които двойното данъчно облагане може да 
представлява нарушение на правото на свободно движение;

2. подчертава важността на взаимното признаване на съществуващите схеми за 
финансово участие, тъй като това може да помогне на служителите да инвестират и 
в схеми в други държави членки;

3. настоява, че липсата на информация относно съществуващите схеми за финансово 
участие би могла да се компенсира от по-голяма прозрачност на международно 
равнище, което би намалило разходите както за по-големите дружества, така и за 
МСП и би им позволило да участват в схеми за участие на служителите, които 
отговарят на конкретните им потребности;

4. подчертава липсата на национални законодателни мерки, насърчаващи развитието 
на схеми за финансово участие на служителите; отбелязва във връзка с това 
различията между държавите от ЕС-15 и ЕС-12 по отношение на равнищата на 
участие в схеми за финансово участие на служителите; признава връзката между 
въвеждането на национално равнище на законодателни мерки в подкрепа на 
схемите за финансово участие на служителите и броя на служителите, които 
участват в такива схеми5;

Препоръки

5. призовава държавите членки да разгледат възможността за подходящи национални 
мерки за насърчаване на дружествата да разработват и прилагат доброволни схеми 
за финансово участие на служителите, достъпни за всички служители на 
недискриминационна основа, като вземат предвид специфичното положение на 
МСП и микропредприятията; призовава държавите членки да засилят обмена на 
най-добри практики в това отношение;

6. призовава държавите членки да приобщят по-тясно организациите за участие на 
служителите в собствеността и съответните заинтересовани страни в диалога между 
политици, работодатели и представители на работниците, включително социалните 
партньори, когато е целесъобразно, за да се гарантира, че съществуващите примери 
за най-добри практики на национално равнище се вземат под внимание при 
разработването на националните политики за улесняване прилагането на 
финансовото участие на служителите от предприятията;

7. с нетърпение очаква резултатите от пилотния проект и оценката на създаването на 
„Европейски центрове за участие на служителите в собствеността“; призовава 
Комисията да проучи какво може да се направи с цел по-нататъшно разработване на 

                                               
5 „Финансово участие на служителите в приходите на дружествата“ (PE 475.098), стр. 36.
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участието в схеми за финансово участие на служителите и да предостави насоки на 
държавите членки относно възможните механизми за тази цел в контекста на 
посочения пилотен проект;

8. признава предимствата, които предлага един доброволен „режим 29“ по отношение 
на:

а) една единствена незадължителна правна разпоредба, достъпна за работодателите 
в целия ЕС,

б) пазарно ориентиран подход, при който само дружествата, които считат, че 
единният режим е полезен, биха го използвали,

в) възможност за запазване на различията в правната култура на държавите членки, 
като националните режими продължават да съществуват успоредно,

г) приложимост на национално равнище и/или на равнището на ЕС, при 
необходимост и без да се ограничава до трансграничните дружества;6

9. призовава Комисията и съответните заинтересовани страни да продължат да 
подкрепят придържането към „модулен подход“;

10. насърчава Комисията да представи оценка на въздействието, както и проучване 
относно такъв „режим 29“ за финансово участие на служителите;

11. призовава Комисията да разработи в сътрудничество с организациите за участие на 
служителите в собствеността, с държавите членки и социалните партньори 
необвързваща рамкова концепция за основните принципи за успешни схеми за 
финансово участие на служителите, включваща следните характеристики:

а) основана на целите: дружествата и работещите в тях трябва да се договорят по 
отношение на целите на схемата за финансово участие на служителите, за да се 
определи кой модел е най-подходящ за тях и за да имат най-добър шанс за 
постигане на желания резултат;

б) с гъвкав режим и на доброволен принцип: финансовото участие на служителите 
функционира по различен начин в зависимост от сектора, размера и вида на 
дружеството и съответната държава членка; решението за разработване и 
прилагане на схема за финансово участие на служителите следва да се вземе от 
отделното дружество или отделния работодател съвместно с работниците и 
служителите в съответствие със съществуващите национални закони и практики 
и в зависимост от финансовото положение на дружеството;

в) в допълнение към / допълваща договореното възнаграждение: всеки модел на 
финансово участие на служителите следва да бъде в допълнение към основното 
възнаграждение на работника и неговите права по договор, а не да замества тези 
права;

                                               
6 „Финансово участие на служителите в приходите на дружествата“ (PE 475.098), стр. 16.
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г) на доброволен принцип за служителите: финансовото участие на служителите е 
средство, чрез което на служителите се предоставя възможност да изберат по 
какъв начин да се възползват от по-тясно финансово взаимоотношение с 
работодателя; в крайна сметка всеки отделен служител трябва да е свободен да 
избере дали да се присъедини или не към схемата, право на участие обаче трябва 
да имат всички работници и служители на дадено дружество на 
недискриминационна основа, за да се постигне действително приобщаване;

д) договорена от социалните партньори: когато националните практики и традиции 
включват социални партньори на равнището на дружеството, схемите за 
финансово участие на служителите следва да бъдат договорени от съответните 
социални партньори на място в отделните предприятия, с цел да бъдат 
съобразени с конкретните условия и обстоятелства на дружеството и на неговата 
работна сила; такива схеми следва винаги да бъдат достъпни за всички 
работници, включително за тези, които не са членове на профсъюза, отговарящ 
за договаряне на условията на схемата за финансово участие на служителите;

е) служителите трябва да получават ясна информация относно рисковете и 
правата, свързани с решението за присъединяване към схема за финансово 
участие на служителите: решението за присъединяване към схема за финансово 
участие на служителите следва да се основава на информираното съгласие на 
съответния служител, дадено при пълно познаване на правата, произхождащи от 
участието в схемата, както и на условията, приложими при напускане –
независимо при какви обстоятелства – на дружеството или на схемата;

ж) участие в управлението: схемите може да включват прякото участие на работник 
в управлението на дружеството; в такъв случай правата и отговорностите следва 
да бъдат ясно определени, преди да се даде съгласие за поемане на тези 
отговорности;

12. приветства промяната в отношението на профсъюзите към финансовото участие на 
служителите и насърчава социалните партньори да продължат да работят в 
сътрудничество за разработване на нови възможности на съответните равнища7;

13. насърчава държавите членки да разработят в сътрудничество с организациите за 
участие на служителите в собствеността централни информационни портали —
единични звена за контакт, достъпни за работодателите и за служителите, за да 
разясняват ползите от финансово участие на служителите и предимствата му, 
наличието на национална подкрепа или на стимули, както и на различни модели, 
така че служителите да могат да се осведомяват и използват по-добре 
преимуществата, които предоставят схемите за финансово участие на служителите, 
а работодателите – да преценяват по-добре предоставящите им се възможности и 
свързаните със схемата за финансово участие на служителите предизвикателства;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.

                                               
7 „Финансово участие на служителите в приходите на дружествата“ (PE 475.098), стр. 35.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В стратегията „ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ се подчертава необходимостта от „приобщаващ растеж“, който наред с другото 
повишава способността на гражданите да упражняват правата си чрез заетост, 
инвестиране в умения, борба с бедността и модернизиране на пазарите на труда и 
системите за социална защита.
Финансовото участие на служителите предлага конкретни средства за разработване на 
тези теми чрез включването на работниците и служителите в по-голяма степен в 
процеса на вземане на решения на дружествата, за които те работят, което спомага за 
укрепване на доброто управление и за осигуряване на дял от финансовите ползи от 
успешната стопанска дейност.

Такова участие на работниците в корпоративното управление може да разкрие 
значителни възможности за достъп до учене през целия живот в рамките на заетостта, 
тъй като участието на работниците често развива дългосрочното мислене – когато 
работниците се включат в по-голяма степен във вземането на решения и във 
финансовите облаги, те ще развиват по-дълготрайни взаимоотношения със своите 
работодатели, което дава на работодателите повече стимули да инвестират в 
обучението на работната сила.

Финансовото участие на служителите може също така да спомогне за укрепване на 
малките и средните предприятия, поради факта, че предлага механизми за иновативно 
финансиране, тъй като работниците могат да пожелаят да инвестират в акции на 
дружеството, в което са наети, като предоставят капитал за разширяването му. Също 
така развитието на дългосрочни инвестиции от страна на работниците в дружеството 
може да спомогне за осигуряването на стабилност и сигурност, което да допринесе за 
укрепване на МСП и съответно за повишаване на сигурността на работните места.

Въпреки тези ползи участието в схема за финансово участие на служителите варира в 
зависимост от сектора, размера на дружествата, демографските условия по отношение 
на служителите, както и в отделните държави членки.

Като цяло участието в схеми за финансово участие на служителите е все още 
относително ограничено въпреки нарастващия интерес към такива схеми.

Особено в сравнение със САЩ Европа изостава, което се дължи на разпокъсаността на 
данъчното подпомагане и липсата на регулаторни стимули и ясни практически насоки 
за изпълнението, което засяга несъразмерно МСП.

Този доклад има за цел да изтъкне положителната роля, която може да изпълняват 
схемите за финансово участие на служителите за развитие на участието на работниците
и служителите в управлението и за финансовия успех на дружествата, в които те 
работят.

В настоящия доклад се отделя преди всичко внимание на редица наблюдения и 
препоръки за финансово участие на служителите, които могат да допринесат за 
доброволна рамка за консултиране на дружества, служители, социални партньори и 
национални органи относно въпроса как най-добре да се развиват и подпомагат 
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схемите за финансово участие на работниците.

Схемите за финансово участие на служителите съдържат редица модели, които
предоставят възможности за предприятията и служителите да работят съвместно в своя 
полза и в полза на обществото като цяло.

Различните модели служат за различни цели, от прякото участие на служителите в 
корпоративното управление, с което се осигурява вземане на дългосрочни решения в 
максимална степен в интерес на работна сила, до ниско рискови премии за постижения 
и доходност и инвестиционни възможности, които позволяват на работниците да се 
възползват от финансовите ползи от успеха на техните дружества.

Финансовото участие на служителите зависи много от националните правни рамки и 
условия. Фискалните политики и данъчното облагане са от основно значение за 
развитието и прилагането на схемите за финансово участие на служителите от страна 
на дружества във всяка една държава членка, но въпросите относно субсидиарността и 
продължаващите съмнения относно евентуалното хармонизиране на данъчното 
облагане правят предприемането на съществени законодателни мерки в тази област на 
равнището на ЕС малко вероятно и неподходящо.

При все това съществуват редица мерки, които биха могли да се предприемат на 
равнище ЕС с цел улесняване на разпространението на финансовото участие на 
служителите в държавите членки.

ЕС би могъл да предостави „рамкова концепция“ с общи насоки за основните принципи 
и най-добри практики, за да подпомогне вземането на решения относно схемите за 
финансово участие на служителите на национално равнище и на равнището на 
дружествата.

Неясно е също така как е възможно схемите на финансово участие на служителите да 
функционират ефективно при транснационални дружества, които извършват дейност в 
повече от една държава членка на ЕС, особено при липсата на общи данъчни 
разпоредби. Комисията би могла да предприеме изследвания на възможните методи за 
улесняване на трансграничното финансово участие на служителите, по-специално чрез 
доброволен „режим 29“.


