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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών
(2013/2167 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως 
το άρθρο 3 παράγραφος 3 αυτής,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο: 
«Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο: 
«Σχέδιο Δράσης: Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση – ένα σύγχρονο 
νομικό πλαίσιο για πιο ενεργό συμμετοχή των μετόχων και βιώσιμες εταιρείες» 
(COM(2012)0740),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2002, για ένα πλαίσιο 
προώθησης της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων (COM(2002)0364) και το 
σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουνίου 20031,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ), της 21ης Οκτωβρίου 2010, με θέμα «Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στην Ευρώπη»2,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που ζητήθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με τίτλο «Employee financial participation in companies’ 
proceeds» (Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών)3, η οποία 
δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012,

– έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER IV, με τίτλο «Benchmarking of employee 
participation in profits and enterprise results in the member and candidate Countries of the 
European Union» (Συγκριτική αξιολόγηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη 
και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 από το 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER ΙΙΙ, με τίτλο «Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the 
European Union» (Προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και τα 
αποτελέσματα των επιχειρήσεων στα νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2006 από το 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,

                                               
1 ΕΕ C 68 Ε της 18.3.2004, σ. 429.
2 ΕΕ C 51 της 17.2.2011, σ. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER II της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 1997, με τίτλο 
«Promotion of participation by employed persons in profits and enterprise results 
(including equity participation) in Member States» (Προώθηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων στα κέρδη και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο) στα κράτη μέλη» (COM(1996)0697),

– έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER I, με τίτλο «Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results» (Προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη 
και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων), η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 1991 
από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο,

– έχοντας υπόψη το πιλοτικό έργο της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής 
των εργαζομένων4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, της ομάδας υψηλού επιπέδου 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα διεθνικά εμπόδια στην αύξηση της 
οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στις διεθνικές επιχειρήσεις,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων (ΟΣΕ) 
μπορούν να παρέχουν άμεσα οικονομικά οφέλη πάνω και πέραν των συμφωνημένων 
διαρθρώσεων των βασικών αποδοχών μέσω:

– της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο  –για μεγάλες εισηγμένες εταιρείες με 
διαπραγματεύσιμες μετοχές– η οποία παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα να 
δρέπουν τους καρπούς της επιτυχίας της επιχείρησης και τους προσφέρει μερίδιο στην 
ευθύνη και τους κινδύνους που συνδέονται με στρατηγικές αποφάσεις,

– της συμμετοχής στα κέρδη, ιδίως των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων ή των 
μη εισηγμένων εταιρειών, που μπορεί να επιβραβεύει την επιτυχία, να παρέχει 
συμπλήρωμα στο εισόδημα των εργαζομένων και να προαγάγει την αγοραστική τους 
δύναμη, με άμεσες οικονομικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών βασικών μοντέλων 
ΟΣΕ: συμμετοχή στα κέρδη (σε μορφή μετρητών, ετεροχρονισμένη ή με μορφή μετοχών), 
συμμετοχή μεμονωμένων εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές εργαζομένων ή 
δικαιώματα αγοράς μετοχών) και σχέδια κυριότητας μετοχών από εργαζομένους (ESOP)·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μπορεί να έχει τη μορφή μετοχών ή μετρητών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ, ιδίως με τη μορφή ESOP, μπορεί να λειτουργήσει ως 
κυματοθραύστης, επιτρέποντας τη διαχείριση από τρίτους, στο πλαίσιο καταπιστευμάτων, 
των πριμ ή άλλων μορφών συμπληρωματικής αμοιβής ή επιβράβευσης, συμβάλλοντας 
στη διάχυση του επενδυτικού κινδύνου και διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα 
διαθέτουν ένα οικονομικό απόθεμα στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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περιόδους δυσχέρειας, παρέχοντάς τους πρόσθετη οικονομική ασφάλεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή ασφάλεια βελτιώνεται μέσω των επιλογών εξαγοράς 
της επιχείρησης από εργαζομένους, κάτι που μπορεί να επιτρέψει στους τελευταίους να 
προβούν στην εξαγορά εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους και μειώνοντας την ανασφάλεια που 
προκαλείται από το ενδεχόμενο εξαγοράς από άλλες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εν λόγω επιλογές αντιμετωπίζουν επίσης τα προβλήματα εταιρικής διαδοχής που μπορεί 
να οδηγήσουν συχνά στο κλείσιμο μιας εταιρείας όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 
διαδοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη ιδίως για τις ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μειώνει τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των στρατηγικών 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τους διαχειριστές και μπορεί να επιφέρει σταθερότητα, 
ανάπτυξη και μεγέθυνση, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους της υπερβολικής 
επέκτασης που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην κατάρτιση επιτρέπουν σε εταιρείες που 
διαθέτουν καθεστώτα οικονομικής συμμετοχής, στο πλαίσιο των οποίων οι εργαζόμενοι 
έχουν άμεση σύνδεση με την εταιρεία, να αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά ότι θα 
διατηρήσουν τους ειδικευμένους εργαζόμενούς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
παρέχει κίνητρα στους εργοδότες να επενδύσουν στην κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού τους, δεδομένων των περισσότερων δυνατοτήτων που τους παρέχει να 
διατηρήσουν τους ειδικευμένους εργαζόμενούς τους σε μακροπρόθεσμη βάση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό 
κεφάλαιο όσο και το μοντέλο συμμετοχής τους στα κέρδη μπορούν να συμβάλουν σε 
σημαντικό βαθμό στην άντληση ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους, 
στην ψυχική τους ευεξία και στη γενικότερη απόδοση και στα κίνητρα ενδιαφέροντός 
τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ενθάρρυνση των εργαζομένων να αναπτύξουν αίσθημα 
κυριότητας και ευθύνης ενισχύεται το αίσθημα ένταξής τους και το ενδεχόμενο 
αλληλεπίδρασης με τους εργοδότες τους και κατανόησης από τους τελευταίους των 
προβληματισμών, των απόψεων και των ιδεών τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση μέσω δικαιωμάτων 
ψήφου ή άλλων μορφών διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 
της κατάστασης από αυτούς όταν η εταιρεία τους έρχεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, και 
μπορεί επίσης να τους παράσχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και τη δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση σε μορφές επιβράβευσης όταν η εταιρεία ακολουθεί θετική πορεία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα ΟΣΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης στο 
πλαίσιο αναδιάρθρωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ επηρεάζεται από τους εθνικούς κανόνες περί φορολογίας, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου ενιαίου 
μοντέλου για την ΟΣΕ που θα ισχύει σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 
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όσον αφορά την ΟΣΕ πρέπει να ληφθεί με προσοχή από την εταιρεία και τους 
εργαζόμενούς της λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το ευρύτερο εθνικό και τομεακό πλαίσιο· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι μια σειρά από βασικές αρχές θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του κοινού και να βοηθήσει την ΟΣΕ να επιτύχει τους 
στόχους της· 

Εμπόδια στην εφαρμογή της ΟΣΕ στην ΕΕ

1. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα διεθνικά εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες 
τόσο οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους καθεστώτα σε εργαζομένους σε διάφορα 
κράτη μέλη όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, για τους οποίους η διπλή φορολογία μπορεί 
να ισοδυναμεί με καταστρατήγηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·

2. επισημαίνει τη σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης των υφιστάμενων καθεστώτων 
οικονομικής συμμετοχής, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να 
επενδύσουν και σε καθεστώτα άλλων κρατών μελών·

3. επιμένει ότι η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα υφιστάμενα καθεστώτα οικονομικής 
συμμετοχής θα μπορούσε να αντισταθμιστεί μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας σε διεθνές 
επίπεδο, η οποία θα μειώσει το κόστος τόσο για τις μεγαλύτερες εταιρείες όσο και για τις 
ΜΜΕ, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν σε καθεστώτα συμμετοχής των εργαζομένων 
που θα πληρούν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους·

4. επισημαίνει την έλλειψη εθνικών νομοθετικών μέτρων που να προωθούν την ανάπτυξη 
καθεστώτων ΟΣΕ· διαπιστώνει, εν προκειμένω, τις διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
των 15 και εκείνων της ΕΕ των 12 όσον αφορά τα επίπεδα συμμετοχής τους σε 
καθεστώτα ΟΣΕ· αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ της θέσπισης νομοθετικών μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο που προωθούν τα καθεστώτα ΟΣΕ και του αριθμού των εργαζομένων που 
συμμετέχουν στα εν λόγω καθεστώτα·5

Συστάσεις

5. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων σε εθνικό 
επίπεδο με σκοπό να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
εθελοντικά καθεστώτα ΟΣΕ, στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι αδιακρίτως οι 
εργαζόμενοι, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών εν προκειμένω·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη μεγαλύτερη συμμετοχή οργανισμών 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη 
και ενδιαφερόμενων μερών σε διάλογο με τους φορείς χάραξης πολιτικών, τους 
εργοδότες και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι τα ισχύοντα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών διευκόλυνσης της εφαρμογής της ΟΣΕ από τις 
επιχειρήσεις·

                                               
5 Μελέτη «Employee financial participation in companies’ proceeds» (Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 36.
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7. αναμένει με ανυπομονησία τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου και την αξιολόγηση της 
σύστασης «ευρωπαϊκών κέντρων για την προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων 
στο μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη»· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τι μπορεί να 
γίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη της συμμετοχής σε καθεστώτα ΟΣΕ και να παράσχει 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς υπό το πρίσμα του εν 
λόγω πιλοτικού έργου·

8. αναγνωρίζει τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει ένα 29ο καθεστώς προαιρετικής 
συμμετοχής από τις ακόλουθες απόψεις:

α) έναν προαιρετικό ενιαίο κανονισμό στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι εργοδότες σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

β) μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην αγορά στο πλαίσιο της οποίας το καθεστώς θα 
χρησιμοποιείται μόνον από τις εταιρείες που το θεωρούν χρήσιμο·

γ) δυνατότητα διατήρησης των διαφορών ως προς τη νοοτροπία των κρατών μελών σε 
σχέση με το νομικό τους πλαίσιο υπό την έννοια ότι τα εθνικά καθεστώτα θα 
συνεχίσουν να ισχύουν παράλληλα,

δ) δυνατότητα εφαρμογής του σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με τις 
ανάγκες, και όχι αποκλειστική εφαρμογή του από διασυνοριακές εταιρείες·6

9. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν τη «δομοστοιχειακή προσέγγιση»·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά με αυτό 
το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ·

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη, τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους, μια μη δεσμευτική έννοια-πλαίσιο που θα στηρίζεται σε 
βασικές αρχές που διέπουν τα επιτυχημένα καθεστώτα ΟΣΕ και θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α) στόχευση: οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους πρέπει να συμφωνήσουν ως προς τους 
στόχους ενός καθεστώτος ΟΣΕ ούτως ώστε να προσδιοριστεί το πλέον κατάλληλο για 
αυτούς μοντέλο και να υπάρξουν οι περισσότερες δυνατότητες επίτευξης του 
επιθυμητού αποτελέσματος·

β) ευελιξία κατά τη λειτουργία και εθελοντικός χαρακτήρας: η ΟΣΕ λειτουργεί με 
διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικούς τομείς, σε εταιρείες διαφορετικών μεγεθών και 
τύπων και σε διαφορετικά κράτη μέλη· η απόφαση ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λαμβάνεται από την κάθε εταιρεία ή τον 
κάθε εργοδότη σε συνδυασμό με τους εργαζομένους, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία και πρακτική και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της 
εταιρείας·

                                               
6 Μελέτη «Employee financial participation in companies’ proceeds» (Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 16.
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γ) πρόσθετο/συμπληρωματικό χαρακτήρα στις συμβατικά συμφωνηθείσες αποδοχές: 
κάθε μοντέλο ΟΣΕ θα πρέπει να συνιστά συμπλήρωμα στον βασικό μισθό και τα 
συμβατικά δικαιώματα ενός εργαζομένου, και να μην τα υποκαθιστά·

δ) εθελοντικό χαρακτήρα για τους εργαζομένους: η ΟΣΕ αποτελεί μέσο με το οποίο 
παρέχεται στους εργαζομένους επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 
ωφεληθούν από μια στενότερη οικονομική σχέση με τον εργοδότη τους· σε τελική 
ανάλυση, κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να επιλέγει εάν επιθυμεί να συμμετάσχει, αλλά 
η ΟΣΕ θα πρέπει να είναι εξίσου διαθέσιμη στο σύνολο του εργατικού δυναμικού μιας 
εταιρείας χωρίς αποκλεισμούς προκειμένου να επιτευχθεί γνήσια ένταξη·

ε) διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους· σε περίπτωση που οι εθνικές 
πρακτικές και παραδόσεις περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
εταιρείας, τα καθεστώτα ΟΣΕ θα πρέπει να υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, σε τοπική βάση για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, 
προκειμένου να προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που αφορούν 
κάθε εταιρεία και το εργατικό δυναμικό της· αυτού του είδους τα καθεστώτα θα 
πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμα από όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι μέλη της συνδικαλιστικής ένωσης που 
είναι αρμόδια για τη διαπραγμάτευση των όρων ενός καθεστώτος ΟΣΕ·

στ) υποχρέωση παροχής σαφούς πληροφόρησης στους εργαζομένους σχετικά με τους 
κινδύνους και τα δικαιώματα που συνδέονται με τη συμμετοχή τους σε καθεστώς 
ΟΣΕ: η απόφαση συμμετοχής σε ένα καθεστώς ΟΣΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του εργαζομένου, η οποία θα παρέχεται με πλήρη 
γνώση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη συμμετοχή του σε ένα καθεστώς 
και των όρων που ισχύουν σε σχέση με την αποχώρησή του από την εταιρεία ή το 
καθεστώς υπό οιεσδήποτε συνθήκες·

ζ) συμμετοχή στη διακυβέρνηση: τα καθεστώτα μπορούν να περιλαμβάνουν την άμεση 
συμμετοχή ενός εργαζομένου στην εταιρική διακυβέρνηση· στην περίπτωση αυτή, τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα προτού 
υπάρξει συμφωνία για την ανάληψη των εν λόγω υποχρεώσεων·

12. χαιρετίζει την αλλαγή νοοτροπίας των συνδικαλιστικών ενώσεων έναντι της ΟΣΕ και 
ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία με 
σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στα αντίστοιχα επίπεδα7·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους οργανισμούς 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και τα κέρδη, 
ενιαίες δικτυακές πύλες πληροφόρησης –υπηρεσίες μίας στάσης– στις οποίες θα έχουν 
πρόσβαση εργοδότες και εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα οφέλη και τα 
πλεονεκτήματα της ΟΣΕ, των εθνικών συστημάτων στήριξης ή των κινήτρων που είναι 
διαθέσιμα και των διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με σκοπό την καλύτερη 
ενημέρωση και την καλύτερη αξιοποίηση από τους εργαζομένους των οφελών που 
απορρέουν από τα καθεστώτα ΟΣΕ και την καλύτερη εκτίμηση από τους εργοδότες των 

                                               
7 Μελέτη «Employee financial participation in companies’ proceeds» (Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 35.
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επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και των προκλήσεων που συνεπάγεται η ένταξη σε 
ένα καθεστώς ΟΣΕ·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η στρατηγική ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
επισημαίνει την ανάγκη για «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» που, μεταξύ άλλων, ενισχύει 
τους πολίτες μέσω παροχής απασχόλησης, επενδύσεων στις δεξιότητες, καταπολέμησης της 
φτώχειας και εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας.

Η οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων (ΟΣΕ) παρέχει ένα πρακτικό μέσο περαιτέρω 
ανάπτυξης αυτών των θεματικών τομέων μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των 
εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων των εταιρειών για τις οποίες εργάζονται, της 
συμβολής στην ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της εξασφάλισης μεριδίου των 
οικονομικών οφελών μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

Αυτού του είδους η συμμετοχή των εργαζομένων στην εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να 
αυξήσει τις δυνατότητές τους για πρόσβαση σε ουσιαστική διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της 
απασχόλησης, δεδομένου ότι η ΟΣΕ συμβάλλει συχνά στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμης 
προοπτικής – καθώς οι εργαζόμενοι εμπλέκονται περισσότερο στη λήψη των αποφάσεων και 
αποκομίζουν οικονομικά οφέλη, θα αναπτύσσουν σχέσεις με μεγαλύτερη διάρκεια με τους 
εργοδότες τους, με αποτέλεσμα να παρέχονται στους τελευταίους περισσότερα κίνητρα για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε δυνατότητες κατάρτισης του εργατικού δυναμικού τους.

Η ΟΣΕ μπορεί επίσης να ενισχύσει τις ΜΜΕ, παρέχοντας μηχανισμούς καινοτόμου 
χρηματοδότησης, καθώς οι εργαζόμενοι ενδέχεται να επιθυμούν να επενδύσουν σε μετοχές 
της εταιρείας στην οποία απασχολούνται, κεφαλαιοποιώντας έτσι την επέκτασή της. Ομοίως, 
η αύξηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων από τους εργαζομένους στην εταιρεία τους 
μπορεί να συμβάλει στην παροχή σταθερότητας και βεβαιότητας που θα ενισχύσουν τις 
ΜΜΕ, και, στο πλαίσιο αυτό, θα καταστήσουν ασφαλέστερες τις θέσεις εργασίας.

Παρά τα εν λόγω οφέλη, η συμμετοχή στην ΟΣΕ ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών τομέων, 
εταιρικών μεγεθών, δημογραφικών στοιχείων των εργαζομένων και κρατών μελών.

Η συνολική συμμετοχή στα καθεστώτα ΟΣΕ παραμένει σχετικά χαμηλή, παρά την αύξηση 
του ενδιαφέροντος που παρατηρείται σε σχέση με αυτά.

Ιδίως σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη σημειώνει καθυστέρηση, λόγω των 
κατακερματισμένων επιπέδων της φορολογικής στήριξης και της έλλειψης κανονιστικών 
κινήτρων και σαφούς πρακτικής καθοδήγησης ως προς την εφαρμογή τους που επηρεάζουν 
δυσανάλογα τις ΜΜΕ.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να επισημανθεί ο θετικός ρόλος που μπορούν να 
διαδραματίσουν τα καθεστώτα ΟΣΕ για την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη 
διακυβέρνηση και την οικονομική επιτυχία των εταιρειών στις οποίες εργάζονται.

Ειδικότερα, η έκθεση υπογραμμίζει μια σειρά παρατηρήσεων και συστάσεων που αφορούν 
την ΟΣΕ και ενδέχεται να συμβάλουν σε ένα εθελοντικό πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε εταιρείες, εργαζομένους, κοινωνικούς εταίρους και εθνικές αρχές σχετικά με 
τρόπους βέλτιστης ανάπτυξης και διευκόλυνσης των καθεστώτων ΟΣΕ. 

Τα καθεστώτα οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων έχουν τη μορφή μιας σειράς 
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μοντέλων που παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να 
συνεργάζονται προς όφελος των ιδίων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Τα διάφορα μοντέλα εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους, από την άμεση συμμετοχή του 
εργαζομένου στην εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα λαμβάνονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του εργατικού 
δυναμικού, έως τα πριμ κινδύνου και κερδοφορίας, αλλά και τις επενδυτικές επιλογές που 
επιτρέπουν στους εργαζομένους να απολαμβάνουν οικονομικά οφέλη από την επιτυχία της 
εταιρείας τους.

Η ΟΣΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εθνικά νομικά πλαίσια και τις εθνικές συνθήκες. 
Οι δημοσιονομικές πολιτικές και η φορολογία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή των καθεστώτων ΟΣΕ από τις εταιρείες σε κάθε κράτος μέλος, ωστόσο 
ζητήματα επικουρικότητας και οι συνεχείς προβληματισμοί σχετικά με το ενδεχόμενο 
εναρμόνισης της φορολογίας καθιστούν κάθε ουσιαστική ανάληψη νομοθετικής δράσης 
στους εν λόγω τομείς σε επίπεδο ΕΕ απίθανη και ακατάλληλη. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής της ΟΣΕ στα κράτη μέλη.

Η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει μια «έννοια-πλαίσιο» με γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις βασικές αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθήσουν κατά τη λήψη 
των αποφάσεων σχετικά με τα καθεστώτα ΟΣΕ σε εθνικό και εταιρικό επίπεδο. 

Υπάρχουν επίσης ζητήματα που αφορούν τον τρόπο αποτελεσματικής λειτουργίας των 
καθεστώτων ΟΣΕ σε σχέση με διεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη, ιδίως απουσία κοινών φορολογικών κανόνων. Η Επιτροπή θα μπορούσε 
να διενεργήσει έρευνες σχετικά με πιθανές μεθόδους που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή 
ΟΣΕ, ειδικότερα μέσω ενός εθελοντικού «29ου καθεστώτος».


