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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl finansinio darbuotojų dalyvavimo dalijantis įmonių pajamomis
(2013/2167(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 3 straipsnio 
3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrovių 
teisės ir įmonių valdymo veiksmų planas. Šiuolaikinė teisinė sistema didesniam akcininkų 
aktyvumui ir įmonių tvarumui užtikrinti“ (COM(2012) 0740),

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 5 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios darbuotojų 
finansinio dalyvavimo skatinimo sąlygos“ (COM(2002) 0364) ir į 2003 m. birželio 5 d. 
rezoliuciją dėl šio komunikato1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
(EESRK) nuomonę dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo Europoje2,

– atsižvelgdamas į tyrimą „Įmonių pajamų įtraukimas į darbuotojų uždarbį“3, kurį paprašė 
atlikti Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ir kuris paskelbtas 2012 m. 
rugsėjo mėn.,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio mėn. Berlyno laisvojo universiteto paskelbtą 
IV PEPPER ataskaitą „Darbuotojų dalyvavimo dalijantis pelnu ir įmonių rezultatais 
Europos Sąjungos valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse lyginamoji analizė“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio mėn. Berlyno laisvojo universiteto paskelbtą 
III PEPPER ataskaitą „Darbuotojų dalyvavimo dalijantis pelnu ir įmonių rezultatais 
skatinimas Europos Sąjungos naujosiose valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse“,

– atsižvelgdamas į 1997 m. sausio 8 d. Komisijos II PEPPER ataskaitą „Darbuotojų 
dalyvavimo dalijantis pelnu ir įmonių rezultatais (įskaitant akcinio kapitalo dalį) 
skatinimas valstybėse narėse“ (COM(1996) 0697),

– atsižvelgdamas į 1991 m. kovo mėn. Komisijos ir Europos universitetinio instituto 
paskelbtą I PEPPER ataskaitą „Darbuotojų dalyvavimo dalijantis pelnu ir įmonių 
rezultatais skatinimas“,

– atsižvelgdamas į Komisijos bandomąjį projektą „Darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme 

                                               
1 OL C68 E, 2004 3 18, p. 429.
2 OL C 51, 2011 2 17, p. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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skatinimas“4,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 18 d. aukšto lygio nepriklausomų ekspertų grupės 
ataskaitą dėl darbuotojų dalyvavimo tarptautinėse įmonėse didinimo tarptautinių kliūčių,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi darbuotojų finansinio dalyvavimo (DFD) sistemomis viršijant sutartą pagrindinę 
atlyginimo struktūrą gali būti teikiama tiesioginė finansinė nauda:

– bendra akcijų nuosavybe didelėse biržinėse bendrovėse, kurių akcijos yra 
parduodamos ir kurios suteikia darbuotojams teisę naudotis sėkmingo įmonės veikimo 
nauda ir dalytis atsakomybe už riziką, susijusią su strateginiais sprendimais,

– dalijantis pelnu, pirmiausia MVĮ ir labai mažose įmonėse arba nebiržinėse bendrovėse, 
kurios gali atlyginti už sėkmę, papildyti darbuotojų pajamas ir didinti jų perkamąją 
galią, kartu darydamos tiesioginį ekonominį šalutinį poveikį vietos ekonomikai;

B. kadangi įmonės gali rinktis iš trijų pagrindinių DFD modelių: dalijimosi pelnu (pagrįsto 
grynaisiais pinigais, atidėjimu arba akcijomis), individualia darbuotojų akcijų nuosavybe 
(darbuotojų akcijomis arba akcijų opcionais) ir darbuotojų akcijų nuosavybės planais 
(DANP); kadangi DFD gali būti įgyvendinamas akcijomis arba grynaisiais pinigais;

C. kadangi DFD, pirmiausia taikant DANP modelį, gali būti poveikio švelninimo priemonė, 
kurią taikant premijas arba kitų rūšių papildomą užmokestį ar atlyginimą pagal patikėjimo 
teisę galėtų valdyti trečiosios šalys, būtų paskirstoma investavimo rizika ir užtikrinama, 
kad darbuotojai turėtų pinigų fondą, kuriuo galėtų naudotis sunkmečiu, kartu būtų 
užtikrinamas papildomas finansinis darbuotojų saugumas;

D. kadangi darbo vietų apsauga gerinama sudarant galimybes parduoti įmonę darbuotojams, 
taip galima padėti darbuotojams perimti finansinių sunkumų patiriančias įmones, išsaugoti 
savo darbo vietas ir mažinti netikrumą dėl galimo pardavimo kitoms įmonėms, taip pat 
spręsti įmonių perėmimo problemas, dėl kurių įmonės, jei jų perimti neįmanoma, dažnai 
likviduojamos; kadangi tai pirmiausia naudinga MVĮ ir labai mažoms įmonėms;

E. kadangi DFD mažinamas vadovų priimamų strateginių sprendimų trumpalaikiškumas ir 
galima užtikrinti stabilumą, plėtrą ir augimą, kartu mažinant per didelės plėtros riziką, dėl 
kurios prarandamos darbo vietos;

F. kadangi investuojant į mokymą įmonės, taikančios finansinio dalyvavimo sistemas, 
kuriomis darbuotojai tiesiogiai susiejami su įmone, gali būti tikresnės, kad išlaikys 
kvalifikuotus darbuotojus; kadangi tokiomis investicijomis darbdaviai skatinami 
investuoti į darbuotojų mokymą, nes taip darbdaviai gali labiau tikėtis išlaikyti 
kvalifikuotus darbuotojus ilgą laiką;

G. kadangi darbuotojų akcijų nuosavybės ir pelno dalijimosi modeliais galima labai pagerinti 
                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533.
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darbuotojų pasitenkinimą darbu, psichologinę gerovę ir apskritai rezultatus bei 
motyvaciją;

H. kadangi skatinant darbuotojų priklausomumo ir atsakomybės jausmą darbuotojai labiau 
jaučiasi įtraukti ir didėja tikimybė, kad jų darbdaviai labiau domėsis jų klausimais ir 
supras jų rūpesčius, požiūrį ir sumanymus;

I. kadangi sudarant sąlygas darbuotojams dalyvauti valdyme suteikiant jiems balsavimo 
teisę arba kitomis valdymo priemonėmis galima padėti darbuotojams geriau suprasti 
padėtį įmonei susidūrus su sunkumais, taip pat labiau juos vertinti ir suteikti galimybę 
gauti apdovanojimus, kai įmonei sekasi gerai;

J. kadangi DFD sistemos gali būti svarbios įtraukiant darbuotojus į informavimo ir 
konsultavimo procesus restruktūrizuojant įmonę;

K. kadangi DFD veikia nacionalinės apmokestinimo taisyklės ir kadangi nederėtų rengti visa 
apimančio visiems vienodo ES lygmens DFD modelio; kadangi dėl DFD turi atidžiai 
spręsti įmonė ir jos darbuotojai, tinkamai atsižvelgdami į platesnę nacionalinę ir 
sektoriaus padėtį; kadangi vis dėlto pagrindiniu svarbiausių principų rinkiniu būtų galima 
užtikrinti visuomenės pasitikėjimą ir padėti siekti DFD tikslų;

DFD taikymo Europos Sąjungoje kliūtys

1. ragina valstybes nares atsižvelgti į tarptautines kliūtis, su kuriomis susiduria įmonės, 
siūlančios sistemas darbuotojams keliose valstybėse narėse, ir darbuotojai, kurių judėjimo 
laisvė gali būti pažeista dėl dvigubo apmokestinimo;

2. atkreipia dėmesį į esamų finansinio dalyvavimo sistemų tarpusavio pripažinimo svarbą, 
nes jas pripažįstant būtų galima padėti darbuotojams taip pat investuoti į sistemas kitose 
valstybėse narėse;

3. tvirtina, kad informacijos apie esamas finansinio dalyvavimo sistemas trūkumą būtų 
galima kompensuoti didesniu skaidrumu tarptautiniu lygmeniu, nes būtų mažinamos 
didesnių įmonių ir MVĮ sąnaudos, todėl jos galėtų dalyvauti konkrečius jų poreikius 
atitinkančiose darbuotojų dalyvavimo sistemose;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta nacionalinių teisėkūros priemonių, kuriomis būtų 
skatinama rengti DFD sistemas; šiuo atžvilgiu pažymi, kad 15 ir 12 ES valstybių narių 
dalyvavimo DFD sistemose lygis skiriasi; pripažįsta DFD sistemoms palankių teisėkūros 
priemonių nustatymo nacionaliniu lygmeniu ir tokiose sistemose dalyvaujančių 
darbuotojų skaičiaus sąsają5;

Rekomendacijos

5. ragina valstybes nares apsvarstyti tinkamas nacionalines priemones, kuriomis įmonės būtų 
skatinamos atsižvelgiant į konkrečią MVĮ ir labai mažų įmonių padėtį rengti ir 
savanoriškai įgyvendinti DFD sistemas, kuriose nediskriminuojamai galėtų dalyvauti visi 

                                               
5 „Finansinis darbuotojų dalyvavimas dalijantis įmonių pajamomis“ (PE 475.098), p. 36.
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darbuotojai; ragina valstybes nares skatinti keistis geriausia šios srities patirtimi;

6. ragina valstybes nares skatinti darbuotojų akcijų nuosavybės organizacijas ir 
suinteresuotuosius subjektus aktyviau dalyvauti politikos rengėjų, darbdavių ir darbuotojų 
atstovų, įskaitant, jei taikoma, socialinius partnerius, dialoge siekiant užtikrinti, kad į 
esamus nacionalinio lygmens geriausios patirties pavyzdžius būtų atsižvelgiama rengiant 
nacionalinę politiką, kuria padedama įmonėms įgyvendinti DFD;

7. nekantriai laukia Europos darbuotojų akcijų nuosavybės centrų steigimo bandomojo 
projekto ir vertinimo rezultatų; ragina Komisiją apsvarstyti, kaip būtų galima toliau plėtoti 
dalyvavimą DFD sistemose, ir, atsižvelgiant į šį bandomąjį projektą, pateikti valstybėms 
narėms galimų dalyvavimo plėtojimo mechanizmų gaires;

8. pripažįsta galimus pasirinktinės 29-osios sistemos pranašumus:

a) neprivalomą bendrą teisinį reglamentavimą, kuriuo galėtų naudotis visi ES 
darbuotojai,

b) rinka pagrįstą požiūrį, pagal kurį viena sistema naudotųsi tik tos įmonės, kurioms ji 
atrodytų esanti naudinga,

c) galimybę išlaikyti valstybių narių teisinės kultūros skirtumus, nes kartu galėtų veikti 
nacionalinės sistemos,

d) galimybę prireikus ją taikyti nacionaliniu ir (arba) ES lygmenimis ir neapribojimu vien 
tarpvalstybinėmis įmonėmis;6

9. todėl ragina Komisiją ir susijusius suinteresuotuosius subjektus toliau skatinti taikyti 
sudėtinį modelį;

10. ragina Komisiją pateikti tokios 29-osios DFD sistemos poveikio vertinimą ir tyrimą;

11. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su darbuotojų akcijų nuosavybės organizacijomis, 
valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, parengti neprivalomos sistemos koncepciją 
dėl pagrindinių sėkmingų DFD sistemų principų, į kurią būtų įtraukti šie aspektai:

a) orientavimasis į tikslus: įmonės ir jų darbuotojai turi sutarti dėl DFD sistemos tikslų, 
kad galėtų nustatyti, kuris modelis jiems tinkamiausias, ir galėtų kuo sėkmingiau siekti 
pageidaujamo tikslo;

b) lankstus veikimas ir savanoriškumas: įvairiuose sektoriuose, įvairaus dydžio ir tipo 
įmonėse ir įvairiose valstybėse narėse DFD veikia skirtingai; todėl teisę nuspręsti 
rengti ir įgyvendinti DFD sistemą reikėtų palikti pavienei įmonei arba darbdaviui kartu 
su darbuotojais, atsižvelgiant į esamą nacionalinę teisę, praktiką ir įmonės finansinę 
padėtį;

c) sutartinio darbo užmokesčio papildymas: kiekvienu DFD modeliu turėtų būti 
nustatomas ne darbuotojo pagrindinio darbo užmokesčio ir sutartinių teisių 

                                               
6 „Finansinis darbuotojų dalyvavimas dalijantis įmonių pajamomis“ (PE 475.098), p. 16.
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pakeitimas, bet šių teisių papildymas;

d) savanoriškas darbuotojų dalyvavimas: DFD yra priemonė, kuria darbuotojams siūloma 
pasirinkti, kaip naudotis glaudesniais finansiniais ryšiais su darbdaviu; pagaliau, 
siekiant užtikrinti tikrą įtrauktį, galimybę nediskriminuojamai dalyvauti šioje 
sistemoje ir iš jos pasitraukti turėtų turėti ne tik pavieniai, bet ir visi įmonės 
darbuotojai;

e) derybos su socialiniais partneriais: jei pagal nacionalinę praktiką ir tradicijas įmonės 
lygmeniu įtraukiami socialiniai partneriai, siekiant pritaikyti DFD sistemas prie 
konkrečių įmonės ir jos darbuotojų sąlygų ir aplinkybių, dėl jų kiekvienoje atskiroje 
vietos įmonėje turėtų derėtis atitinkami socialiniai partneriai; šiose sistemose turėtų 
galėti dalyvauti visi darbuotojai, taip pat tie, kurie nėra už derėjimąsi dėl DFD 
sistemos sąlygų atsakingos profesinės sąjungos nariai;

f) būtinybė pateikti darbuotojams aiškią informaciją apie riziką ir teises, susijusias su 
pasirinkimu dalyvauti DFD sistemoje: sprendimas dalyvauti DFD sistemoje turėtų būti 
grindžiamas gautu viską apie teises, suteikiamas prisijungus prie sistemos, ir sąlygas, 
taikomas išėjus iš įmonės arba bet kokiomis aplinkybėmis nutraukus dalyvavimą 
schemoje, žinančio darbuotojo sutikimu;

g) dalyvavimas valdyme: sistemos gali apimti tiesioginį darbuotojo dalyvavimą įmonės 
valdyme; tokiu atveju, prieš susitariant dėl tokios atsakomybės, turėtų būti aiškiai 
apibrėžiamos teisės ir pareigos;

12. palankiai vertina pasikeitusį profesinių sąjungų požiūrį į DFD ir skatina socialinius 
partnerius toliau bendradarbiauti kuriant naujas galimybes atitinkamais lygmenimis7;

13. ragina valstybes nares, siekiant paaiškinti DFD naudą ir pranašumus, teikiamą nacionalinę 
paramą arba paskatas ir įvairius esamus modelius, kartu su darbuotojų akcijų nuosavybės 
organizacijomis sukurti vieno langelio principu veikiančius bendrus informacinius 
portalus, kuriais galėtų naudotis darbdaviai ir darbuotojai, kad darbuotojai būtų geriau 
informuoti apie DFD sistemas ir geriau pasinaudotų jų pranašumais, o darbdaviai galėtų 
geriau įvertinti jiems teikiamas galimybes ir su dalyvavimu DFD sistemoje susijusius 
sunkumus;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
7 „Finansinis darbuotojų dalyvavimas dalijantis įmonių pajamomis“ (PE 475.098), p. 35.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ atkreipiamas dėmesys į 
tai, kad reikia „įtraukaus augimo“, kuriuo, be kita ko, piliečiams suteikiama galių užtikrinant 
užimtumą, investuojant į gebėjimus, kovojant su skurdu ir modernizuojant darbo rinkas bei 
socialinę apsaugą.

Darbuotojų finansinis dalyvavimas (DFD) yra konkreti šių klausimų plėtojimo priemonė, 
kurią taikant darbuotojai labiau įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą įmonėse, kuriose jie 
dirba, padedama stiprinti gerą valdymą ir užtikrinti dalijimąsi finansine sėkmingai veikiančios 
įmonės nauda.

Tokiu darbuotojų dalyvavimu įmonės valdyme galima išplėsti darbuotojų galimybes 
prasmingai mokytis visą gyvenimą dirbant, nes darbuotojų finansiniu dalyvavimu dažnai 
skatinamas ilgalaikis mąstymas: darbuotojai, kurie labiau įtraukiami į sprendimų priėmimo 
procesą ir kuriems atlyginama finansiškai, užmezga ilgalaikiškesnius ryšius su darbdaviais, 
todėl darbdaviai labiau skatinami investuoti į darbuotojų mokymo galimybes.

Darbuotojų finansiniu dalyvavimu teikiant inovatyvaus finansavimo mechanizmus taip pat 
galima stiprinti MVĮ, nes darbuotojai gali norėti investuoti į įmonės, kurioje jie dirba, akcijas 
ir kartu kapitalizuoti plėtrą. Plėtojant ilgalaikes darbuotojų investicijas į savo įmonę taip pat 
galima suteikti stabilumo ir tikrumo, kuriais stiprinamos MVĮ, ir kartu apsaugoti darbo vietas.

Nors ši nauda ir yra, dalyvavimas DFD programose įvairiuose sektoriuose, įvairaus dydžio 
įmonėse, įvairiose demografinėse darbuotojų grupėse ir valstybėse narėse skiriasi.

Nors DFD sistemomis domimasi, apskritai dalyvavimas jose vis dar yra palyginti nedidelis.

Pirmiausia, palyginti su JAV, Europa atsilieka dėl nevienodų mokesčių lengvatų, taip pat dėl 
reguliavimo paskatų ir aiškių praktinių įgyvendinimo gairių stokos, kuri neproporcingai veikia 
MVĮ.

Šiame pranešime siekiama atkreipti dėmesį į teigiamą vaidmenį, kurį gali atlikti DFD 
sistemos plėtojant darbuotojų dalyvavimą valdyme ir siekiant finansinės įmonių, kuriose jie 
dirba, sėkmės.

Pirmiausia šiame pranešime atkreipiamas dėmesys į įvairias pastabas ir rekomendacijas dėl 
DFD, kuriomis galima prisidėti prie savanoriškos sistemos siekiant patarti įmonėms, 
darbuotojams, socialiniams partneriams ir nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip kuo 
geriau parengti ir palengvinti DFD sistemų diegimą.

Darbuotojų finansinio dalyvavimo sistemų modeliai įvairūs, jais įmonėms ir darbuotojams 
suteikiamos galimybės bendradarbiauti siekiant naudos sau ir platesniajai visuomenei.

Skirtingais modeliais siekiama skirtingų tikslų – nuo tiesioginio darbuotojų dalyvavimo 
įmonės valdyme, kuriuo užtikrinamas ilgalaikių sprendimų priėmimas kuo geriau 
atsižvelgiant į darbuotojų interesus, iki mažos rizikos veiklos rezultatų bei pelningumo 
premijų ir investavimo galimybių, kuriomis darbuotojams suteikiama galimybė naudotis 
finansine jų įmonių sėkmės nauda.
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Darbuotojų finansiniam dalyvavimui labai daug įtakos turi nacionalinės teisinės sistemos ir 
sąlygos. Mokesčių politika ir apmokestinimas yra svarbūs įmonių DFD sistemų rengimo ir 
įgyvendinimo kiekvienoje valstybėje narėje veiksniai, bet, atsižvelgiant į subsidiarumo 
klausimus ir tebesitęsiančias abejones dėl galimo mokesčių suderinimo, esminiai teisėkūros 
veiksmai šiose srityse ES lygmeniu yra mažai tikėtini ir netinkami.

Vis dėlto, siekiant palengvinti DFD valstybėse narėse, ES lygmeniu būtų galima imtis kelių 
priemonių.

ES galėtų pateikti sistemos koncepciją ir bendrąsias gaires dėl pagrindinių principų ir 
geriausios patirties, kad šiomis gairėmis ir patirtimi būtų galima remtis priimant sprendimus 
dėl DFD sistemų nacionaliniu ir įmonių lygmenimis.

Taip pat neaišku, kaip DFD sistemos gali veiksmingai veikti tarptautinėse įmonėse, 
veikiančiose daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje, pirmiausia, jei nenustatytos bendros 
mokesčių taisyklės. Komisija galėtų atlikti mokslinį galimų metodų, kuriais būtų galima 
palengvinti DFD tarptautiniu lygmeniu, pirmiausia taikant savanorišką 29-ąją sistemą, tyrimą.


