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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

töötajate finantsosaluse kohta ettevõtte tuludes
(2013/2127(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 3 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 12. detsembri 2012. aasta teatist „Tegevuskava: Euroopa 
äriühinguõigus ja äriühingu üldjuhtimine – ajakohane õigusraamistik kaasatumate 
aktsionäride ja jätkusuutlike äriühingute jaoks” (COM(2012)0740),

– võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2002. aasta teatist töötajate finantsosaluse edendamise 
raamistiku kohta (COM(2002)0364) ning Euroopa Parlamendi 5. juuni 2003. aasta 
resolutsiooni samal teemal1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. oktoobri 2010. aasta arvamust 
Euroopa töötajate finantsosaluse kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tellitud uuringut 
„Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes”, mis avaldati 2012. aasta septembris,

– võttes arvesse PEPPER IV aruannet pealkirjaga „Võrdlusuuring töötajate osaluse kohta 
tuludes ja ettevõtte tulemustes Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides”, mis avaldati 
2009. aasta oktoobris Berliini vaba ülikooli (Free University of Berlin) poolt,

– võttes arvesse PEPPER III aruannet pealkirjaga „Töötajate osaluse edendamine tuludes ja 
ettevõtte tulemustes Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides”, mis avaldati 2006. aasta 
juunis Berliini vaba ülikooli poolt,

– võttes arvesse komisjoni 8. jaanuari 1997. aasta PEPPER II aruannet pealkirjaga 
„Liikmesriikide töötajate osaluse edendamine tuludes ja ettevõtte tulemustes (sh osalus 
aktsiakapitalis)” (COM(1996)0697),

– võttes arvesse PEPPER I aruannet pealkirjaga „Töötajate osaluse edendamine tuludes ja 
ettevõtte tulemustes”, mis avaldati 1991. aasta märtsis komisjoni ja Euroopa Ülikool-
Instituudi poolt,

– võttes arvesse komisjoni katseprojekti töötajate omavastutuse ja osaluse edendamise 
kohta3,

– võttes arvesse sõltumatute ekspertide kõrgetasemelise rühma 18. detsembri 2003. aasta 

                                               
1 ELT C 68 E, 18.3.2004, lk 429.
2 ELT C 51, 17.2.2011, lk 1.
3 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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aruannet rahvusvaheliste tõkete kohta, mis takistavad töötajate finantsosaluse kasvu 
rahvusvahelistes ettevõtetes,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, et töötajate finantsosaluse (TFO) kavad võivad anda otsest rahalist kasu, mis 
ületab kokkulepitud palgastruktuure, kasutades:

– jagatud omandit – suurte börsiettevõtete puhul, mis pakuvad töötajatele õigust saada 
osa ettevõtte edust ning jagada strateegiliste otsustega seotud vastutust ja riske,

– jagatud tulu – eelkõige VKEde ja mikroettevõtete või börsiväliste ettevõtete puhul, 
mis võivad premeerida edu, täiendada töötajate sissetulekuid ja suurendada nende 
ostujõudu, millel on otsene mõju kohalikule majandusele;

B. arvestades, et ettevõttel on võimalik valida kolme peamise TFO mudeli vahel: tulu 
jagamine (sularahapõhine, edasilükatud või aktsiates), üksikute töötajate osalus 
aktsiakapitalis (töötajate aktsiad või optsioonid) ning töötajate aktsiaomandi kavad;
arvestades, et TFO võib esineda aktsiate või sularaha kujul;

C. arvestades, et TFO – eriti aktsiaomandi kavade kujul – võib leevendada šokke, 
võimaldades preemiaid või muid täiendavaid sissetulekuid või tasusid hallata kolmandate 
osapoolte poolt fondides, hajutades investeerimisriski ning tagades, et töötajatel on raha, 
mida nad saavad rasketel aegadel kasutada ning mis loob töötajate jaoks suuremat 
finantsjulgeolekut;

D. arvestades, et töökohakindlust suurendavad töötajate väljaostuvõimalused, mis võivad 
aidata töötajatel finantsraskustes ettevõtteid üle võtta, kaitstes sellega enda töökohti ning 
vähendades ebakindlust, mis on seotud väljaostmisega teiste ettevõtete poolt, samuti 
käsitlevad need ettevõtte õigusjärgluse probleeme, mis võivad sageli kaasa tuua ettevõtte 
sulgemise, kui õigusjärglus ei ole võimalik; arvestades, et see on kasulik eelkõige VKEde 
ja mikroettevõtete puhul;

E. arvestades, et TFO vähendab lühikesele perspektiivile keskendumist juhtkonna 
strateegilistes otsustes ning võib kaasa tuua stabiilsust, arengut ja kasvu, vähendades 
töökohtade kaotuseni viiva liigse laienemise ohtu;

F. arvestades, et investeerimine koolitusse võimaldab ettevõtetel, millel on 
finantsosaluskavad, mis seovad töötajaid otseselt ettevõttega, olla kindlam, et nad 
säilitavad kvalifitseeritud töötajad; arvestades, et see annab tööandjatele stiimuli 
investeerida oma tööjõu koolitamisse, kuna on suurem tõenäosus, et neil õnnestub 
kvalifitseeritud töötajaid pikas perspektiivis säilitada;

G. arvestades, et nii töötajate omandi kui ka kasumi jagamise mudelid võivad 
märkimisväärselt suurendada töötajate tööga rahulolu, psühholoogilist heaolu ning üldist 
tulemuslikkust ja motiveeritust;
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H. arvestades, et töötajates omandi- ja vastutustunde tekitamine suurendab töötajates 
kaasatuse tunnet ning tõenäosust, et tööandjad arvestavad nendega ning mõistavad nende 
muresid, seisukohti ja ideid;

I. arvestades, et töötajate osalemine ettevõtte juhtimises hääleõiguse kaudu või muul viisil 
võib aidata töötajatel olukorrast paremini aru saada, kui ettevõttel on probleeme, ning võib 
samuti aidata neil rohkem hinnata seda ja kasu saada sellest, kui ettevõttel läheb hästi;

J. arvestades, et TFO kavad võivad mängida suurt rolli töötajate kaasamisel teavitus- ja 
nõustamisprotsessidesse ümberstruktureerimise ajal;

K. arvestades, et TFOd mõjutavad riiklikud maksustamiseeskirjad, ning arvestades, et ei ole 
asjakohane arendada TFO jaoks välja ühesugust tervikmudelit ELi tasandil; arvestades, et 
TFO üle peavad otsustama ettevõte ja tema töötajad, võttes asjakohaselt arvesse laiemat 
riiklikku ja valdkondlikku konteksti; arvestades siiski, et aluspõhimõtete baaspakett võib 
anda üldsusele kindlustunnet ning aidata TFO-l oma eesmärgid saavutada; 

Takistused TFO kasutamiseks ELis

1. palub liikmesriikidel võtta arvesse piiriüleseid takistusi, millega seisavad silmitsi nii 
ettevõtted, kes mitmes liikmesriigis töötajatele selliseid kavasid pakuvad, kui ka töötajad, 
kelle puhul topeltmaksustamine võib tähendada liikumisvabaduse rikkumist;

2. rõhutab, kui tähtis on olemasolevate finantsosaluskavade vastastikune tunnustamine, sest 
see võib aidata töötajatel investeerida ka teistes liikmesriikides olevatesse kavadesse;

3. rõhutab, et teabepuudust olemasolevate finantsosaluskavade kohta võib leevendada 
suurem läbipaistvus rahvusvahelisel tasandil, mis vähendaks kulusid nii suuremate 
ettevõtete kui ka VKEde jaoks, võimaldades neil osaleda töötajate osaluskavades, mis 
vastavad nende konkreetsetele vajadustele;

4. rõhutab, et puuduvad riiklikud õigusmeetmed, mis soodustaksid TFO kavade arengut; 
täheldab erinevust EL-15 ja EL-12 riikide vahel seoses nende osalemise tasemega TFO 
kavades; tunnistab, et TFO kavasid soodustavad riikliku tasandi õiguslikud meetmed ja 
sellistes kavades osalevate töötajate arv on omavahel seotud4;

Soovitused

5. palub liikmesriikidel kaaluda asjakohaseid riiklikke meetmeid, et ergutada ettevõtteid 
arendama välja ja rakendama vabatahtlikke TFO kavasid, mis oleksid 
mittediskrimineerivalt avatud kõikidele töötajatele, võttes arvesse VKEde ja 
mikroettevõtete eriolukorda; palub liikmesriikidel suurendada selles valdkonnas parimate 
tavade vahetust;

6. palub liikmesriikidel kaasata töötajate omandi organisatsioonid ja sidusrühmad rohkem 
poliitikakujundajate, tööandjate ja töötajate esindajate vahelistesse aruteludesse, kaasates 
vajaduse korral ka sotsiaalpartnerid, tagamaks, et olemasolevaid näiteid riikliku tasandi 

                                               
4 „Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes” (PE 475.098), lk 36.
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parimatest tavadest võetakse riikliku poliitika kujundamisel arvesse, et hõlbustada TFO 
rakendamist ettevõtete poolt;

7. ootab huviga „Töötajate omandi Euroopa keskuste” katseprojekti tulemusi ja hindamist; 
palub komisjonil kaaluda, mida saaks veel teha, et suurendada osalemist TFO kavades, 
ning anda liikmesriikidele nõu selle saavutamise võimalike mehhanismide kohta 
kõnealuse katseprojekti valguses;

8. tunnistab eeliseid, mida vabatahtlik 29. režiim võiks pakkuda seoses järgmisega:

a) võimalik ühtne õiguslik regulatsioon, mis on avatud tööandjatele kõikjal ELis, 

b) turupõhine lähenemisviis, mille puhul ühtset režiimi kasutaksid ainult ettevõtted, kes
peavad seda kasulikuks,

c) liikmesriikide õiguskultuuri erinevuste lubamine, kuivõrd riiklikud režiimid jäävad 
paralleelselt kehtima,

d) režiim oleks kohaldatav riiklikul ja/või ELi tasandil vastavalt vajadusele ega oleks 
piiratud rahvusvaheliste ettevõtetega5;

9. palub komisjonil ja asjaomastel sidusrühmadel seepärast jätkata „moodulehituse” 
lähenemisviisi toetamist;

10. ergutab komisjoni esitama mõjuhinnangut ja uuringut sellise TFO 29. režiimi kohta;

11. palub komisjonil koostöös töötajate omandi organisatsioonide, liikmesriikide ja 
sotsiaalpartneritega arendada välja edukate TFO kavade aluspõhimõtete mittesiduva 
raamkontseptsiooni, mis hõlmaks järgmisi punkte:

a) eesmärgile suunatud: ettevõtted ja nende töötajad peavad kokku leppima TFO kava 
eesmärkides, et määrata kindlaks, milline mudel on nende jaoks sobivaim, ning 
suurima tõunäosusega saavutada soovitud tulemus;

b) paindlik ja vabatahtlik: TFO toimub eri sektorites, eri suurusega ettevõtete puhul ja eri 
liikmesriikides erinevalt; otsuse arendada ja rakendada TFO kava peaks seetõttu 
tegema konkreetne ettevõte või tööandja koostöös töötajatega, võttes arvesse riiklikke 
seadusi ja tavasid ning lähtudes ettevõtte finantsolukorrast;

c) täiendus lepingujärgsele palgale: mis tahes TFO mudel peaks täiendama töötaja 
põhipalka ja lepingulisi õigusi, mitte neid asendama;

d) töötajate jaoks vabatahtlik: TFO on vahend, mille abil töötajatele pakutakse valikut, 
kuidas saada kasu tihedamast finantssuhtest oma tööandjaga; igal töötajal peab olema 
võimalik sellise kavaga liituda või sellest loobuda, kuid ühtlasi peab see olema 
kättesaadav ettevõtte kõikidele töötajatele mittediskrimineerival alusel, et saavutada 
tõeline kaasatus;

                                               
5 „Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes” (PE 475.098), lk 16.
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e) läbi räägitud sotsiaalpartnerite poolt: kui riiklikud tavad ja traditsioonid kaasavad 
sotsiaalpartnerid ettevõtte tasandil, peaksid TFO kavade üle läbi rääkima asjaomased 
sotsiaalpartnerid kohalikul ettevõtte tasandil, et kava sobiks ettevõtte ja selle töötajate 
konkreetsete tingimuste ja olukorraga; sellised kavad peaksid alati olema avatud 
kõikidele töötajatele, sh neile, kes ei ole TFO kava tingimuste üle läbirääkimisi pidava 
ametiühingu liikmed;

f) töötajatele tuleb anda selget teavet TFO kavaga liitumisega seotud ohtude ja õiguste 
kohta: otsus TFO kavaga liituda peaks põhinema töötaja informeeritud nõusolekul, 
mille andmisel töötaja on olnud täielikult teadlik oma õigustest kavaga liitumisel ning 
tingimustest, mida kohaldatakse, kui ta mis tahes asjaoludel ettevõttest lahkub või 
kavast loobub;

g) juhtimises osalemine: kavad võivad hõlmata töötajate otsest kaasamist ettevõtte 
juhtimisse; sellisel juhul tuleks õigused ja kohustused selgelt kindlaks määrata, enne 
kui nendes kokku lepitakse;

12. väljendab heameelt, et ametiühingute suhtumine TFOsse on muutunud, ning ergutab 
sotsiaalpartnereid jätkama koostööd, et luua uusi võimalusi asjakohastel tasanditel6;

13. ergutab liikmesriike arendama koostöös töötajate omandi organisatsioonidega ühtseid 
teabeportaale, mis oleksid kättesaadavad nii tööandjatele kui ka töötajatele, et selgitada 
TFO eeliseid, riiklikke toetusi või stiimuleid ning erinevaid mudeleid, et töötajad oleksid 
teadlikumad ja saaksid TFO kavade eeliseid paremini ära kasutada ning ettevõtted võiksid 
paremini hinnata oma võimalusi ning TFO kavaga seotud väljakutseid;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

                                               
6 „Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes” (PE 475.098), lk 35.
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SELETUSKIRI

Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias „Euroopa 2020” rõhutatakse 
kaasava majanduskasvu vajadust, mis muu hulgas annab kodanikele suurema võimu tööhõive, 
oskustesse investeerimise, vaesuse vastu võitlemise ning tööturgude ja sotsiaalkaitse 
ajakohastamise kaudu.

Töötajate finantsosalus (TFO) pakub käegakatsutavat võimalust nende teemade arendamiseks, 
kaasates töötajad rohkem oma tööandjate otsuste tegemisse, aidates tugevdada head 
juhtimistava ning kindlustades töötajatele osa eduka ettevõtte tuludest.

Töötajate osalemine ettevõtte juhtimises võib suurendada nende võimalusi tegeleda töökohal 
sisulise elukestva õppega, sest TFO soodustab sageli keskendumist pikale perspektiivile –
kuna töötajad osalevad rohkem otsuste tegemises ja saavad finantskasu, astuvad nad 
pikemaajalisse töösuhtesse, mis suurendab tööandjate motivatsiooni investeerida oma 
töötajate koolitamisse.

TFO võib samuti tugevdada VKEsid, pakkudes mehhanisme uuenduslikuks rahastamiseks, 
sest töötajad võivad soovida investeerida oma tööandja aktsiatesse ning rahastada seeläbi 
laienemist. Töötajate pikaajalised investeeringud oma ettevõttesse võivad samuti aidata 
tagada stabiilsust ja kindlustunnet, mis tugevdavad VKEsid ja suurendavad seeläbi 
töökohakindlust.

Neist eelistest hoolimata erineb osalemine TFO kavades sektorite, eri suurusega ettevõtete, eri 
demograafiliste näitajatega töötajate ja liikmesriikide vahel.

Üldiselt on osalemine TFO kavades endiselt üsna väike, ehkki huvi selliste kavade vastu on 
kasvanud.

Euroopa jääb selles valdkonnas maha, eriti USAst, mis on tingitud maksutoetuse ebaühtlasest 
tasemest ning regulatiivsete stiimulite ja selgete praktiliste suuniste puudumisest, mis mõjutab 
eelkõige VKEsid.

Käesoleva raporti eesmärk on rõhutada positiivset rolli, mida TFO kavad võivad mängida, 
arendades töötajate osalust ettevõtte juhtimises ja finantsedus.

Eelkõige esitatakse raportis rida tähelepanekuid ja soovitusi TFO kohta, mis võivad anda 
panuse vabatahtlikku raamistikku, mis nõustaks ettevõtjaid, töötajaid, sotsiaalpartnereid ja 
riiklikke ametiasutusi, kuidas oleks kõige parem TFO kavasid arendada ja soodustada.

Töötajate finantsosaluse kavad pakuvad eri mudeleid, mis võimaldavad ettevõtetel ja 
töötajatel enda ja ühiskonna huvides koostööd teha.

Eri mudelid täidavad erinevaid eesmärke, alates töötajate otsesest osalemisest ettevõtte 
juhtimises, mis tagab, et pikaajalised otsused on langetatud töötajate huvides, kuni madala 
riskitasemega tulemuslikkuse ja kasumlikkuse preemiate ja investeerimisvõimalusteni, mis 
lasevad töötajatel saada osa ettevõtte finantsedust.

TFO sõltub suurem määral riiklikust õigusraamistikust ja tingimustest. Fiskaalpoliitika ja 
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maksustamine on igas liikmesriigis TFO kavade arendamise ja rakendamise seisukohast 
võtmetähtsusega, kuid subsidiaarsuse küsimused ja jätkuvad kahtlused seoses maksustamise 
võimaliku ühtlustamisega muudavad kõik ELi tasandi sisulised õiguslikud meetmed selles 
valdkonnas ebatõenäoliseks ja sobimatuks.

Kuid on rida meetmeid, mida võib võtta ELi tasandil, et hõlbustada TFO kasutusele võtmist 
liikmesriikides.

EL võib luua raamkontseptsiooni, mis annab üldsuunised aluspõhimõtete ja parimate tavade 
kohta, et suunata riiklikul ja ettevõtte tasandil otsuste tegemist TFO kavade kohta.

Küsimusi tekitab ka see, kuidas saavad TFO kavad toimida tõhusalt rahvusvaheliste ettevõtete 
puhul, mis tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis, eriti arvestades ühtsete maksueeskirjade 
puudumist. Komisjon võiks läbi viia uuringu selle kohta, kuidas saaks piiriüleseid TFO 
kavasid hõlbustada, eelkõige vabatahtliku 29. režiimi abil.


