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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vállalatok bevételeiből való munkavállalói részesedésről
(2013/2167(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 
3. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a Bizottság 2012. december 12-i, „Cselekvési terv: Európai társasági jog és 
vállalatirányítás – a részvényesek nagyobb szerepvállalását és a fenntartható vállalatokat 
szolgáló modern jogi keret” (COM(2012)0740) című közleményére,

– tekintettel a munkavállalók pénzügyi részvétele előmozdításának keretéről 
(COM(2002)0364) szóló 2002. július 5-i bizottsági közleményre és a Parlament 2003. 
június 5-i, arról szóló állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2010. október 21-i, „A 
munkavállalók pénzügyi részvétele Európában” című véleményére2,

– tekintettel a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága kérésére készült és 2012 
szeptemberében közzétett, „A munkavállalók részesedése a vállalatok bevételeiből” című 
tanulmányra3,

– tekintettel a „Benchmarking of employee participation in profits and enterprise results in 
the member and candidate Countries of the European Union” [A nyereségből és a 
vállalati eredményekből való munkavállalói részesedéssel kapcsolatos 
teljesítményértékelés az Európai Unió tagállamaiban és a tagjelölt országokban] című 
PEPPER IV. jelentésre, amelyet a Berlini Szabadegyetem 2009 októberében tett közzé,

– tekintettel a „Promotion of employee participation in profits and enterprise results in the 
New Member and Candidate Countries of the European Union” [A nyereségből és a 
vállalati eredményekből való munkavállalói részesedés támogatása az Európai Unió új 
tagállamaiban és tagjelölt országaiban] című PEPPER III. jelentésre, amelyet a Berlini 
Szabadegyetem 2006 júniusában tett közzé,

– tekintettel a Bizottság 1997. január 8-i, „Promotion of participation by employed persons 
in profits and enterprise results (including equity participation) in Member States” [A 
nyereségből és a vállalati eredményekből való munkavállalói részesedés (többek között 
tőkerészesedés) támogatása] című PEPPER II. jelentésére (COM(96)0697),

                                               
1 HL C 68 E., 2004.3.18., 429. o.
2 HL C 51., 2011.2.17., 1. o.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– tekintettel a „Promotion of employee participation in profits and enterprise results” [A 
nyereségből és a vállalati eredményekből való munkavállalói részesedés támogatása] című 
PEPPER I. jelentésre, amelyet a Bizottság és az Európai Egyetemi Intézet 1991 
márciusában tett közzé,

– tekintettel a Bizottság a munkavállalói tőkerészesedés és részvétel támogatásáról végzett 
kísérleti projektjére4,

– tekintettel a független szakértők transznacionális vállalatokban való munkavállalói 
pénzügyi részvétel növekedésének transznacionális akadályaival foglalkozó magas szintű 
csoportjának 2003. december 18-i jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel a munkavállalói pénzügyi részvételi programok a kialkudott alapvető javadalmazási 
struktúrákon túl közvetlen pénzügyi előnyöket is kínálnak a következőkön keresztül:

– tulajdonjog megosztása – a forgalmazható részvényekkel rendelkező nagy, jegyzett 
társaságok számára, amelyek felajánlják munkavállalóiknak a jogot, hogy 
részesülhessenek a vállalat sikereivel járó előnyökből és osztozzanak a stratégiai 
döntések felelősségében és kockázataiban,

– nyereségészesedés – különösen a kkv-k és a mikrovállalkozások vagy tőzsdén nem 
jegyzett társaságok esetében –, amely jutalmazhatja a sikert, kiegészítheti a 
munkavállalók jövedelmét és fokozhatja vásárlóerejüket, ami közvetlenül jelentkezik a 
helyi gazdaságban;

B. mivel a vállalatok a következő három főbb munkavállalói pénzügyi részvételi modell 
közül választhatnak: nyereségrészesedés (készpénzben, elhalasztva vagy részvényalapon), 
egyéni munkavállalói tőkerészesedés (dolgozói részvények vagy részvényopciók) és a 
munkavállalói részvénytulajdonosi programok (ESOP-ok); mivel a munkavállalói 
pénzügyi részvétel részvények vagy készpénz formájában valósulhat meg;

C. mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel – különösen ESOP-ok formájában –
„lengéscsillapítóként” működhet annak lehetővé tétele révén, hogy a bónuszokat és más 
fizetéskiegészítéseket vagy jutalmakat harmadik feleknél alapokban elhelyezve kezeljék, 
megosztva a befektetési kockázatot és biztosítva egy olyan pénzalapot, amely mindig a 
munkavállalók rendelkezésére áll, és nehéz időszakokban hozzáférhető, ezzel számukra 
további pénzügyi biztonságot nyújtva;

D. mivel a munkahelyek biztonságát javítják a munkavállalói kivásárlási lehetőségek, 
amelyek segíthetnek abban, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatokat átvegyék a 
munkavállalók – ezáltal biztosítva saját munkahelyeiket és csökkentve annak lehetőségét, 
hogy esetleg más társaságok vásárolják ki a vállalatot –, és amelyek megoldást 
jelenthetnek a vállalatok jogutódlásának problémájára is, amely gyakran oda vezet, hogy 

                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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ha a jogutódlás nem lehetséges, bezárják a vállalatot; mivel ez különösen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások számára hasznos;

E. mivel a munkavállalói pénzügyi részvétel csökkenti a vezetői stratégiai döntéshozatalban 
tapasztalható rövidtávúságot, valamint stabilitást, fejlődést és növekedést hozhat, 
miközben csökkentheti a munkahelyek elvesztésével járó túlbővítés kockázatát;

F. mivel a munkavállalókat közvetlenül a vállalathoz kötő pénzügyi részvételi programmal 
rendelkező vállalatok a képzésbe való befektetésnek köszönhetően biztosabbak lehetnek 
abban, hogy a képzett munkaerőt meg fogják tartani; mivel ez ösztönzőt teremt a 
munkáltatók számára a munkavállalóik képzésébe való befektetésre, tekintve, hogy ily 
módon nagyobb valószínűséggel tarthatják meg hosszú távon a képzett munkavállalókat;

G. mivel mind a munkavállalói tőkerészesedési, mind a nyereségrészesedési modellek 
jelentősen javíthatják a munkavállalók munkahelyükkel kapcsolatos elégedettségét, 
pszichés jóllétét, valamint általános teljesítményét és motivációját;

H. mivel a tulajdonosi hozzáállás és felelősségérzet kialakítására való ösztönzés hatására a 
munkavállalókban erősödik az az érzet, hogy nagyobb mértékben vehetnek részt a vállalat 
működésében, és nő annak valószínűsége, hogy a munkáltatók bevonják őket, megértik 
aggodalmaikat, terveiket és ötleteiket;

I. mivel olyan esetben, amikor a vállalat nehézségekkel küzd, a vezetésben szavazati joggal 
vagy más formában megvalósuló munkavállalói részvétel hozzásegítheti a 
munkavállalókat a helyzet jobb megértéséhez, ha pedig a vállalat jól teljesít, nagyobb 
megbecsülést és jutalmakhoz való hozzáférést biztosít számukra;

J. mivel a szerkezetátalakítás során a munkavállalói pénzügyi részvételi programok jelentős 
szerepet tölthetnek be a munkavállalók tájékoztatási és konzultációs eljárásokba való 
bevonásában;

K. mivel a munkavállalói pénzügyi részvételt a nemzeti adózási szabályok befolyásolják, és 
mivel nem helyénvaló egy uniós szinten egységes, mindenkire egyaránt alkalmazható 
munkavállalói pénzügyi részvételi modellt kidolgozása; mivel a munkavállalói pénzügyi 
részvételről körültekintő döntést kell hoznia a vállalatnak és munkavállalóinak, 
megfelelően figyelembe véve a tágabb nemzeti és ágazati környezetet; mivel azonban a 
közös alapelvek hozzájárulhatnak a közbizalom eléréséhez és a munkavállalói pénzügyi 
részvétel céljainak megvalósulásához; 

A munkavállalói pénzügyi részvétel elterjedésének akadályai az Európai Unióban

1. felhívja a tagállamokat azon transznacionális akadályok átgondolására, amelyekkel 
egyaránt szembesülnek azok a vállalatok, amelyek több tagállamban munkavállalói 
részvételi programokat kínálnak munkavállalóiknak, illetve azok a munkavállalók, 
akiknek a kettős adóztatás a szabad mozgáshoz való jogát sértheti;

2. hangsúlyozza a meglévő pénzügyi részvételi programok kölcsönös elismerésének 
jelentőségét, mivel ez segítheti a munkavállalókat, hogy más tagállambeli programokba is 
befektethessenek;
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3. kitart amellett, hogy a létező pénzügyi részvételi programokkal kapcsolatos 
információhiányon javíthatna a nemzetközi szintű nagyobb átláthatóság, amely egyaránt 
csökkentené a nagyobb vállalatok és a kkv-k költségeit is, lehetővé téve ezáltal számukra, 
hogy saját igényeiknek megfelelő munkavállalói részvételi programokat alakítsanak ki;

4. rámutat, hogy hiányoznak a munkavállalói pénzügyi részvételi programok fejlődésének 
kedvező nemzeti jogalkotási intézkedések; ezzel kapcsolatban megjegyzi az EU-15 és 
EU-12 országai ilyen programokban való részvételi szintjének eltéréseit; elismeri a 
munkavállalói pénzügyi részvételi programoknak kedvező nemzeti szintű jogalkotási 
intézkedések bevezetése és az ilyen programokban részt vevő munkavállalók száma 
közötti kapcsolatot;5

Ajánlások

5. felhívja a tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra nemzeti intézkedéseket a vállalatok arra 
való bátorítására, hogy alakítsanak ki és vezessenek be önkéntes, a munkavállalók 
számára megkülönböztetés nélkül nyitva álló munkavállalói pénzügyi részvételi 
programokat, figyelembe véve a kkv-k és a mikrovállalkozások sajátos helyzetét; felhívja 
a tagállamokat, hogy e tekintetben gyorsítsák fel a bevált gyakorlatok egymás közötti 
megosztását;

6. felhívja a tagállamokat, hogy vonják be jobban a munkavállalói részvételi szervezeteket és 
az érdekelt feleket a döntéshozók, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői – és adott 
esetben a szociális partnerek – közötti párbeszédbe annak biztosítása érdekében, hogy a 
nemzeti szakpolitika kialakításakor figyelembe vegyék a nemzeti szintű bevált 
gyakorlatok meglevő példáit,a munkavállalói pénzügyi részvételi programok 
vállalkozások általi végrehajtását megkönnyítendő;

7. érdeklődéssel várja a kísérleti projekt eredményeit és a „munkavállalói tőkerészesedés 
európai központjainak” felállításával kapcsolatos értékelést; felkéri a Bizottságot annak 
átgondolására, mit lehet tenni a munkavállalói pénzügyi részvételi programokban való 
részvétel további fejlesztéséért, és hogy – a kísérleti projekt eredményeire figyelemmel –
nyújtson iránymutatást a tagállamoknak az ennek érdekében alkalmazható lehetséges 
mechanizmusokkal kapcsolatban;

8. elismeri, hogy egy választható 29. rendszerbe való belépés a következő előnyökkel járhat:

a) opcionális, egységes jogi szabályozás, amely az EU területén minden munkáltató 
számára nyitott;

b) piaci alapú megközelítés, amelyben csak azok a vállalatok használnák az egységes 
rendszert, amelyek azt hasznosnak találják;

c) megengedi a tagállamok jogi kultúrájának eltéréseit annyiban, hogy a nemzeti 
rendszerek párhuzamosan továbbra is működhetnek;

                                               
5 „Employee financial participation in companies’ proceeds” [A munkavállalók pénzügyi részesedése a 
vállalatok bevételeiből] (PE 475.098), 36. o.
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d) szükség szerint nemzeti és/vagy uniós szintű alkalmazhatóság, mivel nem 
korlátozódna a határokon átnyúló vállalatokra;6

9. ezért felkéri a Bizottságot és az érintett érdekelt feleket, hogy továbbra is támogassák az 
„építőelem-modell” betartását;

10. ösztönzi a Bizottságot, hogy készítsen hatásvizsgálatot és tanulmányt a munkavállalói 
pénzügyi részvétel e „29. rendszeréről”;

11. felhívja a Bizottságot, hogy a munkavállalói tőkerészesedéssel foglalkozó szervezetekkel, 
a tagállamokkal és a szociális partnerekkel együttműködve dolgozza ki a sikeres 
munkavállalói pénzügyi részvételi programok alapelvei nem kötelező erejű jogi keretének 
koncepcióját, amely magában foglalja a következő elemeket:

a) célkitűzés-vezéreltség: a vállalatoknak és munkavállalóiknak meg kell állapodniuk a 
munkavállalói pénzügyi részvételi program célkitűzéseiben a számukra leginkább 
megfelelő modell meghatározása és a kívánt eredmény lehető legjobb eséllyel történő 
elérése érdekében;

b) rugalmas működés és önkéntesség: a munkavállalói pénzügyi részvétel eltérő módon 
működik a különböző ágazatokban, a különböző méretű és típusú vállalkozásoknál és 
a különböző tagállamokban; ezért a munkavállalói pénzügyi részvételi program 
kialakítására és bevezetésére vonatkozó döntésnek az adott vállalkozásra vagy 
munkáltatóra és a munkavállalókra kell tartoznia , figyelemmel a meglévő nemzeti 
jogszabályokra és gyakorlatra, a vállalat pénzügyi helyzetétől függően;

c) a szerződéses javadalmazást kiegészítő jelleg: a munkavállalói pénzügyi részvételi 
modellek bármelyikének kiegészítést kell jelenteni a munkavállaló 
alapjavadalmazásához és szerződéses jogaihoz képest, és nem léphet e jogok helyébe;

d) önkéntesség a munkavállalók számára: a munkavállalói pénzügyi részvétel egy olyan 
eszköz, amely lehetőséget kínál a munkavállalónak arra, hogy részesüljön a 
munkáltatójával való szorosabb pénzügyi kapcsolat előnyeiből; végső soron az egyes 
munkavállaló számára szabadon választhatónak kell lennie, hogy belép-e a programba 
vagy sem, e lehetőségnek ugyanakkor a valódi integráció elérése érdekében egy 
vállalat minden munkavállalója számára egységesen, megkülönböztetés nélkül 
elérhetőnek kell lennie;

e) a szociális partnerekkel történő egyeztetés: amennyiben a nemzeti gyakorlat és 
hagyományok szerint a szociális partnerek bevonása vállalati szinten történik, a 
munkavállalói pénzügyi részvételi programokat a megfelelő szociális partnerekkel is 
meg kell vitatni helyi vállalati szinten, hogy az adott vállalat és munkavállalói sajátos 
feltételeihez és körülményeihez lehessen azokat igazítani; e programoknak mindig 
nyitva kell állniuk minden munkavállaló előtt, ideértve azokat is, akik nem tagjai a 
munkavállalói pénzügyi részvétel feltételeiről folytatott tárgyalásokért felelős 
szakszervezetnek;

                                               
6 „Employee financial participation in companies’ proceeds” [A munkavállalók pénzügyi részesedése a 
vállalatok bevételeiből] (PE 475.098), 16. o.
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f) a munkavállalóknak egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani arról, milyen kockázatokkal 
és milyen jogokkal jár, ha a munkavállalói pénzügyi részvételi programba való 
belépést választják: a munkavállalónak az ilyen munkavállalói pénzügyi részvételi 
programhoz való csatlakozására vonatkozó döntését tájékozottan kell meghoznia, 
annak teljes ismeretében, hogy a csatlakozással milyen jogokat szerez, és hogy milyen 
feltételekkel léphet ki a vállalattól vagy a programból;

g) részvétel az irányításban: e programoknak része lehet a munkavállalók 
vállalatirányításban való közvetlen részvétele; ilyen esetben még e felelősségek 
felvállalása előtt egyértelműen meg kell határozni a jogokat és felelősségeket;

12. üdvözli, hogy a szakszervezetek változtattak a munkavállalói pénzügyi részvételi 
programokkal kapcsolatos álláspontjukon, és ösztönzi a szociális partnereket, hogy 
továbbra is működjenek együtt új lehetőségek kialakítása érdekében a megfelelő 
szinteken7;

13. szorgalmazza, hogy a tagállamok a munkavállalói tőkerészesedéssel foglalkozó 
szervezetekkel együttműködve alakítsanak ki egységes – egyablakos – és minden 
munkáltató és munkavállaló számára hozzáférhető információs portálokat, amelyek 
felvilágosítást nyújtanak a munkavállalói pénzügyi részvételi programok előnyeiről, az 
elérhető nemzeti támogatásokról és ösztönzőkről, valamint a különböző létező 
modellekről annak érdekében, hogy a munkavállalók tájékozottabbak legyenek és jobban 
kihasználhassák e programok előnyeit, a munkáltatók pedig jobban felmérhessék a 
számukra elérhető lehetőségeket és a munkavállalói pénzügyi részvételi programba való 
belépéssel járó kihívásokat;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
7 „Employee financial participation in companies’ proceeds” [A munkavállalók pénzügyi részesedése a 
vállalatok bevételeiből] (PE 475.098), 35. o.
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INDOKOLÁS

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU 2020-as stratégia rávilágít 
az „inkluzív növekedés” szükségességére, amely – többek között – a foglalkoztatás, a 
készségekbe való befektetés, a szegénység elleni küzdelem, valamint a munkaerőpiac és a 
szociális védelem korszerűsítése révén erősít a polgárok helyzetét.

A munkavállalói pénzügyi részvétel kézzelfogható módszert kínál e területek fejlesztésére 
azáltal, hogy nagyobb mértékben bevonja a munkavállalókat a számukra munkát adó 
vállalkozások döntéshozatalába, hozzájárulva ezzel a felelősségteljes irányítás erősítéséhez, és 
biztosítva, hogy a munkavállalók is részesüljenek a sikeres vállalkozások pénzügyi 
előnyeiből.

A munkavállalók vállalatirányításba való ilyen bevonása javíthatja a foglalkoztatás keretében 
történő, egész életen át tartó, tartalmas tanulási lehetőségeiket, mivel a munkavállalói 
pénzügyi részvétel kapcsán gyakran kialakul a hosszú távú gondolkodás – hiszen a 
munkavállalók nagyobb mértékben részt vesznek a döntéshozatalban és részesülnek a 
pénzügyi előnyökből, ezért hosszabb távú kapcsolatot építenek ki munkáltatójukkal, amely 
ösztönzést jelent ez utóbbiak számára a munkaerő képzési lehetőségeibe történő befektetésre.

A munkavállalói pénzügyi részvétel a kkv-kat is erősítheti, mivel innovatív pénzügyi 
mechanizmusokat kínál, amennyiben a munkavállalók részesedést szeretnének szerezni az 
őket foglalkoztató vállalatokban, ezzel tőkét biztosítva a bővítéshez. Ennek megfelelően a 
munkavállalók vállalataikba való hosszú távú befektetésének fejlődése hozzájárulhat a 
stabilitáshoz és a biztonsághoz, amely a kkv-k erősítése mellett biztosabbá teszi a 
munkahelyeket is.

Mindezen előnyök ellenére a munkavállalói pénzügyi részvételi programokban való részvétel 
ágazatonként, a vállalatok méretétől, a munkavállalók demográfiai jellemzőitől függően és 
tagállamonként eltérő.

A munkavállalói pénzügyi részvételi programokban való részvétel általában még mindig 
viszonylag alacsony, bár az irántuk való érdeklődés növekszik.

Európa különösen az Amerikai Egyesült Államokkal összehasonlítva mutat lemaradást, amely 
az adótámogatások eltérő mértékéből, valamint a szabályozási ösztönzők és az egyértelmű 
gyakorlati végrehajtási iránymutatások hiányából fakad, amely aránytalanul nagy mértékben 
érinti a kkv-kat.

E jelentés célja annak kiemelése, hogy a munkavállalói pénzügyi részvételi programok 
kedvező szerepet tölthetnek be a munkavállalók számukra munkát adó vállalatok 
irányításában és pénzügyi sikereiben való részvételének fejlesztésében.

A jelentés külön kiemeli a munkavállalói pénzügyi részvétellel kapcsolatos azon 
megfigyeléseket és ajánlásokat, amelyek hozzájárulhatnak egy olyan önkéntes kerethez, 
amely tanácsot adhat a vállalatok, a munkavállalók, a szociális partnerek és a nemzeti 
hatóságok számára ahhoz, hogy miként fejleszthetik és mozdíthatják elő leginkább a a 
munkavállalói pénzügyi részvételi programokat. 
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A munkavállalói pénzügyi részvételi programoknak számos modellje létezik, amelyek 
lehetőséget kínálnak a vállalkozások és a munkavállalók számára ahhoz, hogy együtt 
dolgozzanak mind a saját hasznuk, mind a szélesebb körű társadalom haszna érdekében.

A különböző modellek különböző célokat szolgálnak, a munkaerő érdekeit maximálisan 
figyelembe vevő, hosszú távú döntéseket biztosító, vállalatirányításban való közvetlen 
munkavállalói részvételtől az alacsony kockázatú teljesítmény- és jövedelmezőségi 
bónuszokig és befektetési lehetőségekig, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, 
hogy részesüljenek a vállalatuk sikeréből fakadó pénzügyi előnyökből.

A munkavállalói pénzügyi részvételi programok nagyban függenek a nemzeti jogi keretektől 
és feltételektől. A fiskális intézkedések és az adóztatás meghatározó elemek a tekintetben, 
hogy az egyes tagállamokban miként alakítják ki és valósítják meg a vállalkozások a 
munkavállalói pénzügyi részvételi programokat, de a szubszidiaritás kérdése és az esetleges 
adóharmonizációval kapcsolatos továbbra is fennálló kételyek az e területtel kapcsolatos 
bármely érdemi, uniós szintű jogalkotási intézkedés meghozatalát valószínűtlenné és nem 
helyénvalóvá teszik. 

Van azonban számos olyan intézkedés, amelyeket a munkavállalói pénzügyi részvételi 
programok tagállami alkalmazásának előmozdítása céljából uniós szinten meg lehetne hozni.

Az EU biztosíthatna egy „keretkoncepciót”, az alapelvekkel és a bevált gyakorlatokkal 
kapcsolatos általános iránymutatással, a munkavállalói pénzügyi részvételi programokkal 
kapcsolatos nemzeti és vállalati szintű döntéshozatal elősegítésére. 

Azzal kapcsolatban is felmerülnek kérdések, hogy miként működhetnek hatékonyan a 
munkavállalói pénzügyi részvételi programok a több uniós tagállamban működő 
transznacionális vállalatok esetében, különösen egységes adózási szabályok hiányában. A 
Bizottság kutatást végezhetne a határokon átnyúló munkavállalói pénzügyi részvételi 
programok határokon átnyúló - különösen egy önkéntes „29. rendszer” segítségével történő –
elősegítésének lehetséges módszereit illetően.


