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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om medarbejdernes finansielle deltagelse i virksomhedernes overskud
(2013/2127(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 3, stk.3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om ”Europa 2020 - En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst” (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. december 2012 om ”Handlingsplan: 
Selskabsret og corporate governance i EU – en tidssvarende lovramme for mere 
engagerede aktionærer og bæredygtige virksomheder” (COM(2012)0740),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. juli 2002 om ”Rammerne for fremme af 
lønmodtagernes andel i kapitalen" (COM(2002)0364) og Parlamentets beslutning af 5. 
juni herom1, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. 
oktober 2010 om ”Arbejdstagernes finansielle deltagelse inden for EU"2, 

– der henviser til undersøgelse om ”Medarbejdernes finansielle deltagelse i 
virksomhedernes overskud”3 rekvireret af Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender og offentliggjort i september 2012,

– der henviser til PEPPER IV-rapporten med titlen ”Benchmarking of employee 
participation in profits and enterprise results in the member and candidate Countries of the 
European Union”, som blev offentliggjort i oktober 2009 af Freie Universiät Berlin,

– der henviser til PEPPER III-rapporten med titlen ”Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the 
European Union”, som blev offentliggjort i juni 2006 af Freie Universiät Berlin,

– der henviser til Kommissionens PEPPER II-rapport af 8. januar 1997 med titlen ”Fremme 
af lønmodtagernes andel i overskud og virksomhedens resultater (herunder besiddelse af 
kapitalandele) i medlemsstaterne” (COM(1996)0697),

– der henviser til PEPPER I-rapporten med titlen ”Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results”, som blev offentliggjort i marts 1991 af Kommissionen og 
Det Europæiske Universitetsinstitut,

– der henviser til Kommissionens pilotprojekt om ”Fremme af medarbejderejerskab og 

                                               
1 EUT C 68 af 18.3.2004, s. 429.
2 EUT C 51 af 17.2.2011, s. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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medarbejderdeltagelse”1,

– der henviser til rapporten fra gruppen af uafhængige eksperter på højt niveau om 
tværnationale hindringer for væksten i forbindelse med arbejdstagernes finansielle 
deltagelse i tværnationale virksomheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A7-0000/2013),

A. der henviser til, at ordninger vedrørende arbejdstagernes finansielle deltagelse (AFD) kan 
tilbyde direkte økonomiske fordele, som rækker ud over overenskomstmæssige 
basisgodtgørelsesstrukturer gennem: 

– kapitalandele – for store børsnoterede selskaber med omsættelige aktier, der giver 
arbejdstagerne ret til at nyde fordelene ved virksomhedens succes og få andel i 
ansvaret for de risici, som er forbundet med strategiske beslutninger

– overskudsdeling, navnlig for smv’er og mikrovirksomheder eller ikke-børsnoterede 
selskaber, som kan belønne succes, supplere arbejdstagernes indkomst og kickstarte 
deres købekraft med en direkte økonomisk afsmittende virkning på lokaløkonomien;

B. der henviser til, at virksomhederne kan vælge mellem tre primære AFD-modeller: 
overskudsdeling (kontant udlodning, tidsforskudt udlodning eller i form af aktier), 
individuel medarbejderejerskab (medarbejderaktier eller aktieoptioner) og 
medarbejderaktieordninger; der henviser til, at AFD kan ske i form af aktier eller i form 
af kontant udlodning;

C. der henviser til, at AFD, navnlig i form af medarbejderaktieordninger, kan fungere som en 
stødpude, som gør det muligt at lade bonusser eller andre former for supplerende 
betalinger eller belønninger forvalte af tredjeparter i fonde, hvorved investeringsrisikoen 
spredes og det sikres, at arbejdstagerne har en portion likvide midler, som de kan anvende 
i krisetider, hvilket øger den finansielle sikkerhed for arbejdstagerne yderligere;

D. der henviser til, at jobsikkerheden forbedres gennem ”buy-out”-optioner for medarbejdere, 
som kan hjælpe arbejdstagerne med at overtage en virksomhed, der befinder sig i 
finansielle vanskeligheder, hvilket således sikrer deres arbejdsplads og reducerer 
uvisheden med hensyn til, at virksomheden eventuelt overtages af andre virksomheder, og 
som afhjælper problemer i forbindelse med generationsskifte, som ofte ender med, at en 
virksomhed må lukke, hvis det ikke er muligt at gennemføre et sådant; der henviser til, at 
dette især er gavnligt for smv’er og mikrovirksomheder;

E. der henviser til, at AFD mindsker kortsigtethed i forbindelse med virksomhedsledernes 
strategiske beslutningstagning og kan skabe stabilitet, udvikling og vækst, samtidig med at 
det reducerer risikoen for overekspansion, som kan medføre tab af arbejdspladser;

                                               
1 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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F. der henviser til, at investering i uddannelse gør det muligt for virksomheder, som har en 
ordning med finansiel deltagelse, som knytter arbejdstagere direkte til virksomheden, at 
føle sig mere sikre på, at de kan fastholde kvalificerede arbejdstagere; der henviser til, at 
dette skaber et incitament for arbejdsgiverne til at investere i uddannelsen af 
virksomhedens arbejdsstyrke, hvilket øger sandsynligheden for, at den kan fastholde 
kvalificerede arbejdstagere på lang sigt;

G. der henviser til, at såvel medarbejderejerskab som modeller for overskudsdeling kan 
resultere i forbedringer med hensyn til arbejdstagernes jobtilfredshed, deres psykologiske 
velbefindende, samlede præstation og motivation;

H. der henviser til, at tilskyndelse af medarbejdere til at udvikle en følelse af ejerskab og 
ansvar øger deres følelse af inklusion og sandsynligheden for, at deres arbejdsgivere vil 
arbejde aktivt sammen med dem og forstå deres bekymringer, perspektiver og ideer;

I. der henviser til, at medarbejderdeltagelse i virksomhedsledelser gennem 
stemmerettigheder eller andre former for styring kan give medarbejderne en bedre 
forståelse af den situation, som deres virksomhed befinder sig i, når den står over for 
udfordringer, og samtidig kan give dem en større forståelse af og mulighed for at opnå 
belønninger, når det går virksomheden godt;

J. der henviser til, at AFD-ordninger kan spille en betydelig rolle med hensyn til at inddrage 
arbejdstagerne i informations- og høringsprocesser i forbindelse med omstruktureringer;

K. der henviser til, at AFD berøres af nationale beskatningsregler og til, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at udvikle en omfattende "one size fits all"-model for AFD på EU-plan; 
der henviser til, at AFD skal være nøje gennemtænkt fra virksomhedens og dens 
arbejdstageres side samt tage behørig hensyn til den bredere nationale og sektorielle 
kontekst; der henviser til, at opstilling af en række grundlæggende principper ville kunne 
bidrage til at vinde offentlighedens tillid og til, at AFD lever op til sine målsætninger;  

Hindringer for udbredelsen af arbejdstagernes finansielle deltagelse i EU

1. opfordrer medlemsstaterne til at tage højde for de tværnationale hindringer, som såvel 
virksomheder, der tilbyder AFD-ordninger i adskillige medlemsstater, og arbejdstagere, 
for hvem dobbeltbeskatning kan repræsentere en tilsidesættelse af retten til fri
bevægelighed;

2. understreger betydningen af gensidig anerkendelse af eksisterende AFD-ordninger, 
eftersom dette kan bidrage til, at arbejdstagere også investerer i ordninger i andre 
medlemsstater;

3. insisterer på, at manglen på information om eksisterende ordninger for 
medarbejderdeltagelse kan imødegås ved hjælp af større gennemsigtighed på 
internationalt plan, hvilket ville mindske omkostningerne for såvel større virksomheder 
som for smv'er og dermed gøre det muligt for disse at indgå i ordninger for 
medarbejderdeltagelse, som opfylder deres særlige behov;

4. fremhæver manglen på nationale lovgivningsforanstaltninger, som støtter udviklingen af 
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AFD-ordninger; noterer sig i denne sammenhæng forskellen mellem EU-15- og 
EU-12-medlemsstaterne for så vidt angår niveauet for deres deltagelse i AFD-ordninger; 
anerkender sammenhængen mellem indførelsen af lovgivningsforanstaltninger på 
nationalt plan til støtte for AFD-ordninger og antallet af medarbejdere, der deltager i 
sådanne ordninger1;

Anbefalinger

5. opfordrer medlemsstaterne til at overveje at indføre passende nationale foranstaltninger 
med henblik på at tilskynde virksomheder til at udvikle og gennemføre frivillige AFD-
ordninger, som er åbne for alle medarbejdere på en ikke-diskriminerede måde og tager 
hensyn til smv’ernes og mikrovirksomhedernes særlige situation; opfordrer 
medlemsstaterne til at øge udvekslingen af bedste praksis i denne henseende;

6. opfordrer medlemsstaterne til at inddrage medarbejderejerskabsorganisationer og andre 
interesserede parter mere i dialogen mellem politiske beslutningstagere, arbejdsgivere og 
medarbejderrepræsentanter, herunder arbejdsmarkedets parter, hvor det måtte være 
nødvendigt, med henblik på at sikre, at eksisterende eksempler på bedste praksis på 
nationalt plan tages i betragtning i forbindelse med udviklingen af nationale politikker, 
som har til formål at gøre det lettere for virksomheder at gennemføre AFD-ordninger;

7. imødeser med spænding resultaterne af pilotprojektet og evalueringen i forbindelse med 
etableringen af ”europæiske centre for medarbejderejerskab"; anmoder Kommissionen om 
i lyset af dette pilotprojekt at overveje, hvilke muligheder der findes for at øge deltagelsen 
i AFD-ordninger yderligere, og tilbyde medlemsstaterne vejledning i eventuelle 
mekanismer, der kan bidrage hertil;

8. anerkender de fordele, som en frivillig "29. ordning" ville kunne indebære for så vidt 
angår:

a) en frivillig fælles lovgivningsmæssig regulering, som er åben for arbejdsgivere i hele 
EU

b) en markedsbaseret tilgang, hvor kun virksomheder, der finder den fælles ordning 
nyttig, vil anvende den

c) muligheden for at tillade, at medlemsstaternes retskulturer er forskellige, idet de 
nationale ordninger fortsat vil eksistere sideløbende

d) anvendeligheden på nationalt og/eller EU-plan, når det er nødvendigt, og ikke 
begrænset til kun at omfatte tværnationale virksomheder2;

9. anmoder derfor Kommissionen og de relevante aktører om at fortsætte med at slå til lyd 
for at overholde ”byggeklodstilgangen”;

10. tilskynder Kommissionen til at fremlægge en konsekvensanalyse og en undersøgelse om 

                                               
1 “Medarbejderes finansielle deltagelse i virksomheders afkast” (PE 475.098), s. 36.
2 “Medarbejderes finansielle deltagelse i virksomheders afkast” (PE 475.098), s. 16.
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en sådan “29. ordning” for AFD;

11. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medarbejderejerskabsorganisationer, 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter at udvikle et ikke-bindende rammekoncept 
vedrørende de grundlæggende principper for vellykkede AFD-ordninger, som omfatter 
følgende elementer:

a) målsætningsorienteret: virksomheder og deres arbejdstagere skal være enige om 
målsætningerne for en AFD-ordning med henblik på at fastslå, hvilken model der er 
bedst egnet for den pågældende virksomhed, og for at have de bedste muligheder for 
at opnå det ønskede resultat

b) fleksibel og frivillig: AFD-ordningerne fungerer forskelligt i forskellige sektorer og 
virksomheder af varierende størrelse og type og fra medlemsstat til medlemsstat; 
beslutningen om at udvikle og gennemføre en AFD-ordning bør derfor påhvile den 
enkelte virksomhed eller arbejdsgiver i samarbejde med arbejdstagerne og ske i 
overensstemmelse med den eksisterende nationale lovgivning og praksis samt være 
baseret på virksomhedens finansielle situation

c) supplement/komplementær til kontraktmæssig løn: enhver AFD-model bør være et 
supplement til en arbejdstagers kontraktmæssige løn og kontraktuelle rettigheder og 
ikke en erstatning for disse rettigheder

d) frivillig for medarbejderne: AFD er en måde, hvorpå en medarbejder tilbydes et valg 
med hensyn til, hvordan han kan drage fordel af at gå ind i et tættere finansielt forhold 
til sin arbejdsgiver; i sidste ende er det nødvendigt, at den enkelte arbejdstager frit kan 
vælge, om han ønsker at deltage eller ej, men deltagelsen bør samtidig være 
tilgængelig for hele arbejdsstyrken i en virksomhed på en ikke-diskriminerende måde 
med henblik på at opnå reel inddragelse

e) forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter: i de tilfælde, hvor nationale praksisser og 
traditioner omfatter arbejdsmarkedets parter på virksomhedsniveau, bør AFD-
ordninger forhandles mellem de relevante arbejdsmarkedsparter for hver enkelt lokal 
virksomhed med henblik på at sikre, at ordningerne skræddersyes til de særlige vilkår 
og omstændigheder, som gælder for den pågældende virksomhed og dennes 
arbejdsstyrke; sådanne ordninger bør altid være åbne for alle arbejdstagere, herunder 
dem der ikke er medlemmer af den pågældende fagforening, som er ansvarlig for at 
forhandle vilkårene for AFD-ordningen

f) klar information til medarbejdere om risici og rettigheder i forbindelse med at deltage i 
en AFD-ordning: beslutningen om at deltage i en AFD-ordning bør være baseret på et 
informeret samtykke fra arbejdstagerens side, der er afgivet med fuldt kendskab til de 
rettigheder, som deltagelsen i en AFD-ordning berettiger til, og de vilkår som finder 
anvendelse, når de forlader virksomheden eller ordningen, uanset omstændighederne

g) inddragelse i virksomhedsledelsen: ordningerne kan eventuelt omfatte direkte 
inddragelse af en arbejdstager i virksomhedsledelsen; i sådanne tilfælde bør 
rettigheder og forpligtelser være klart defineret, før der gives tilsagn til sådanne ansvar
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12. glæder sig over fagforeningernes holdningsændring for så vidt angår AFD-ordninger og 
tilskynder arbejdsmarkedets parter til at fortsætte med at arbejde sammen med henblik på 
at udvikle nye muligheder på de relevante niveauer1;

13. tilskynder medlemsstaterne til i samarbejde med medarbejderejerskabsorganisationer at 
udvikle fælles informationsportaler – kvikskranker – som er tilgængelige for arbejdsgivere 
og arbejdstagere, med henblik på at forklare fordelene ved AFD, oplyse om den nationale 
støtte eller de nationale incitamenter, der er til rådighed, og de forskellige modeller, der 
findes, med henblik på at give arbejdstagerne mulighed for at blive mere bevidste og i 
højere grad udnytte fordelene ved AFD-ordninger samt gøre arbejdsgiverne i stand til 
bedre at kunne vurdere de muligheder, de har til rådighed, og de udfordringer, det 
medfører at indgå i en AFD-ordning;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 ‘Employee financial participation in companies’ proceeds’ (PE 475.098), s. 35.
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BEGRUNDELSE

I EU's 2020-strategi for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst understreges behovet for 
"inklusiv vækst", som blandt andet styrker borgerne gennem beskæftigelse, investering i 
kompetencer, bekæmpelse af fattigdom og modernisering af arbejdsmarkederne og den 
sociale beskyttelse.

Arbejdstagernes finansielle deltagelse (AFD) giver et håndgribeligt middel til at udvikle disse 
temaer ved at inddrage arbejdstagerne mere i beslutningsprocessen i de virksomheder, de 
arbejder for, bidrage til at styrke en god forvaltning og sikre en andel i de økonomiske fordele 
ved en succesfuld forretning.

En sådan inddragelse af arbejdstagerne i virksomhedsledelsen kan udvikle deres muligheder 
for adgang til meningsfuld livslang læring under ansættelsen, da AFD ofte udvikler langsigtet 
tænkning – i takt med at arbejdstagerne bliver mere involveret i beslutningstagningen og den 
økonomiske gevinst, vil de udvikle længerevarende relationer med deres arbejdsgivere, 
hvilket giver arbejdsgiverne større incitament til at investere i uddannelsesmuligheder for 
deres ansatte.

AFD kan også styrke små og mellemstore virksomheder ved at muliggøre mekanismer til 
innovativ finansiering, idet arbejdstagere kan ønske at investere i aktier i det selskab, som de 
er ansat i, og dermed finansiere ekspansion. På samme måde kan udviklingen af langsigtede 
investeringer i virksomheden fra arbejdstagernes side bidrage til at skabe stabilitet og 
sikkerhed, som styrker SMV'en og dermed gør ansættelserne mere sikre.

På trods af disse fordele er der stor variation i deltagelsen i AFD mellem forskellige sektorer, 
virksomhedsstørrelser, medarbejderdemografier og mellem medlemsstaterne.

Den samlede deltagelse i AFD-ordninger er stadig forholdsvis lav, på trods af at interessen for 
disse ordninger er stigende.

Især når man sammenligner med USA, halter Europa bagefter på grund af uensartede 
niveauer af skattefordele, manglende lovgivningsmæssige incitamenter og klar praktisk 
vejledning om gennemførelsen, hvilket i uforholdsmæssig høj grad påvirker SMV'erne.

Denne rapport har til formål at fremhæve den positive rolle, som AFD kan spille i udviklingen 
af arbejdstagernes deltagelse i virksomhedsledelsen og den økonomiske succes i de 
virksomheder, hvor de arbejder.

Navnlig fremhæves der i denne betænkning en række betragtninger og anbefalinger 
vedrørende AFD, som kan bidrage til en frivillig ramme til at rådgive virksomheder, 
medarbejdere, arbejdsmarkedets parter og de nationale myndigheder om, hvordan man bedst 
udvikler og fremmer AFD-ordninger.

Der findes en række forskellige AFD-ordninger, der giver muligheder for, at virksomheder og 
medarbejdere kan samarbejde til egen fordel og til gavn for samfundet som helhed.

Forskellige modeller tjener forskellige formål, fra direkte medarbejderinvolvering i 
virksomhedsledelsen med sikring af, at der træffes langsigtede beslutninger i arbejdsstyrkens 
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interesse, til lavrisikoordninger med bonusser for ydeevne og rentabilitet samt 
investeringsmuligheder, der giver arbejdstagere mulighed for at høste økonomiske fordele af 
deres virksomheders succes.

AFD er stærkt betinget af de nationale juridiske rammer og betingelser. Finanspolitik og 
beskatning er centrale for virksomheders udvikling og gennemførelse af AFD-ordninger i 
hver enkelt medlemsstat, men spørgsmål om nærhedsprincippet og fortsat tvivl om eventuelle 
harmoniseringer af beskatningen gør enhver væsentlig lovgivningsforanstaltning på disse 
områder på EU-plan usandsynlig og uhensigtsmæssig.

Der er imidlertid en række foranstaltninger, der kan træffes på EU-plan for at fremme 
indførelsen af AFD i medlemsstaterne.

EU kunne udarbejde et "rammekoncept" med generel vejledning om de grundlæggende 
principper og bedste praksis for at hjælpe beslutningsprocessen vedrørende AFD-ordninger på 
nationalt plan og på virksomhedsplan.

Der er også usikkerhed om, hvordan AFD-ordninger kan fungere effektivt for tværnationale 
virksomheder, der opererer på tværs af mere end én EU-medlemsstat, navnlig i mangel af 
fælles skatteregler. Kommissionen kunne gennemføre forskning i mulige metoder til at lette 
grænseoverskridende AFD, i særdeleshed gennem en frivillig "29. ordning".


