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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par darbinieku finansiālo līdzdalību uzņēmumu peļņas gūšanā
(2013/2127(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 3. panta 
3. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 12. decembra paziņojumu „Rīcības plāns: Eiropas 
uzņēmējdarbības tiesības un korporatīvā vadība — mūsdienīgs tiesiskais regulējums 
akcionāru lielākai iesaistīšanai un noturīgāku uzņēmumu veidošanai” (COM(2012)0740),

– ņemot vērā Komisijas 2002. gada 5. jūlija paziņojumu par sistēmu darbinieku finansiālās 
līdzdalības veicināšanai (COM(2002)0364) un Parlamenta 2003. gada 5. jūnija rezolūciju 
par šo jautājumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) 2010. gada 
21. oktobra atzinumu par darbinieku finansiālo līdzdalību Eiropā2,

– ņemot vērā Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas pieprasīto pētījumu 
„Darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmumu peļņas gūšanā3”, kas tika publicēts 
2012. gada septembrī,

– ņemot vērā PEPPER IV ziņojumu “Darbinieku līdzdalības peļņas gūšanā un uzņēmumu 
rezultātu salīdzinošā novērtēšana Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs”, ko 
2009. gada oktobrī publicēja Berlīnes Brīvā universitāte,

– ņemot vērā PEPPER III ziņojumu „Darbinieku līdzdalības peļņas gūšanā un uzņēmumu 
rezultātu veicināšana Eiropas Savienības jaunajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs”, ko 
2006. gada jūnijā publicēja Berlīnes Brīvā universitāte,

– ņemot vērā Komisijas 1997. gada 8. janvāra PEPPER II ziņojumu „Darbinieku līdzdalības 
peļņas gūšanā un uzņēmumu rezultātu veicināšana (ietverot līdzdalību akciju kapitālā) 
dalībvalstīs” (COM(1996)0697),

– ņemot vērā PEPPER I ziņojumu „Darbinieku līdzdalības peļņas gūšanā un uzņēmumu 
rezultātu veicināšana”, ko 1991. gada martā publicēja Komisija un Eiropas Universitātes 
institūts,

– ņemot vērā Komisijas izmēģinājuma projektu par darbinieku iesaistīšanas un līdzdalības 

                                               
1 OV C68 E, 18.3.2004., 429. lpp.
2 OV C 51, 17.2.2011., 1. lpp.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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veicināšanu1,

– ņemot vērā neatkarīgo ekspertu augsta līmeņa grupas 2003. gada 18. decembra ziņojumu 
par transnacionāliem šķēršļiem darbinieku finansiālās līdzdalības palielināšanai 
transnacionālos uzņēmumos,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā darbinieku finansiālās līdzdalības (DFL) shēmas var sniegt tiešus finansiālos 
ieguvumus, kas pārsniedz un papildina apstiprinātās pamata atalgojuma struktūras, veicot 
šādus pasākumus:

– kopīgas īpašumtiesības — lielām biržas sarakstā iekļautām sabiedrībām ar tirgū 
pieprasītām akcijām, kuras darbiniekiem piedāvā tiesības gūt labumu no uzņēmuma 
panākumiem un uzņemties kopīgu atbildību un riskus attiecībā uz stratēģiskiem 
lēmumiem,

– peļņas sadale, jo īpaši MVU un mikrouzņēmumiem vai biržas sarakstā neiekļautām 
sabiedrībām, kas var atalgot par panākumiem, papildināt darbinieku ieņēmumus un 
palielināt viņu pirktspēju, līdz ar to tieši stimulējot vietējās ekonomikas darbību;

B. tā kā pastāv trīs galvenie DFL modeļi, no kuriem uzņēmumi var izvēlēties sev vēlamāko, 
proti: peļņas sadale (izmaksa skaidrā naudā, atliktie ienākumi vai akciju veidā), 
individuālu darbinieku īpašumtiesības (darbinieku kapitāla daļas vai akciju iegādes 
iespēja) un personāla akciju īpašumtiesību plāni (ESOP); DFL var būt vai nu akciju vai 
skaidras naudas veidā;

C. tā kā DFL, jo īpaši ESOP veidā, var kalpot kā šoka amortizators, ļaujot izmantot 
gratifikācijas vai citus papildu samaksas vai atalgojuma veidus, ko trasta uzņēmumos 
pārvalda trešās puses, sadalot ieguldījumu risku un nodrošinot, ka darbiniekiem ir 
pieejams naudas uzkrājums, ko viņi var izmantot krīzes brīdī, radot papildu finansiālo 
drošību darbiniekiem;

D. tā kā nodarbinātības drošību uzlabo darbinieku iespējas izpirkt uzņēmuma daļas, kas var 
palīdzēt darbiniekiem pārņemt uzņēmumus, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, saglabāt 
darbinieku darba vietas un samazināt neskaidrību, kas izriet no iespējamās nonākšanas 
citu uzņēmumu īpašumā, jo bieži vien gadījumā, ja pārņemšana nav iespējama, uzņēmumi 
var tikt slēgti; tā kā šāda pieeja sevišķi piemērota ir MVU un mikrouzņēmumiem;

E. tā kā DFL samazina īstermiņa pieeju vadītāju stratēģisko lēmumu pieņemšanā un var 
nodrošināt stabilitāti, attīstību un izaugsmi, vienlaikus samazinot pārmērīgas 
paplašināšanās riskus, kas var radīt darbvietu likvidāciju;

F. tā kā ieguldījumi apmācībā ļauj uzņēmumiem īstenot finansiālās līdzdalības shēmas, kas 
darbiniekus tieši saista ar uzņēmumu, ļaujot tiem justiem pārliecinātākiem, ka tie saglabās 

                                               
1 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533.



PR\1001463LV.doc 5/9 PE516.876v01-00

LV

kvalificētus darbiniekus; tā kā līdz ar to darba devēji tiek stimulēti ieguldīt savu 
darbinieku apmācībā, palielinot iespēju, ka darba devēji ilgtermiņā saglabās kvalificētus 
darbiniekus;

G. tā kā gan darbinieku līdzdalības, gan peļņas sadales modeļi var ievērojami uzlabot 
darbinieku apmierinātību ar darbu, psiholoģisko labjutību un darbību un motivāciju 
kopumā;

H. tā kā, mudinot darbiniekus justies īpašniekiem un atbildīgiem, tiek palielināta viņu 
piederības sajūta un iespēja, ka viņu darba devēji ņems viņus vērā un izpratīs viņu bažas, 
plānus un idejas;

I. tā kā darbinieku līdzdalība vadībā, izmantojot balsstiesības vai citas pārvaldības formas, 
var uzlabot darbinieku izpratni par situāciju, ja uzņēmums sastopas ar problēmām, un var 
arī vairot uzņēmuma vērtību viņu acīs un spēju gūt atalgojumu laikos, kad uzņēmuma 
darbība ir ienesīga;

J. tā kā DFL shēmas var būt ļoti noderīgas darbinieku iesaistē informēšanas un 
konsultēšanas procesos restrukturizācijas laikā;

K. tā kā uz DFL attiecas valstu nodokļu režīmu noteikumi un tā kā nav piemēroti ES līmenī 
izstrādāt visaptverošu vienotu, visiem piemērojamu DFL modeli; tā kā DFL ir rūpīgi 
jāapsver uzņēmuma un tā darbinieku vidū, pienācīgi ņemot vērā plašāku valsts un 
sektorālo kontekstu; tomēr tā kā vispārējo pamatprincipu kopums varētu gūt sabiedrības 
uzticību un palīdzēt DFL sasniegt tās mērķus, 

Šķēršļi DFL ieviešanai Eiropas Savienībā

1. aicina dalībvalstis apzināt transnacionālos šķēršļus, ar kuriem sastopas gan uzņēmumi, kas 
piedāvā DFL shēmas vairākās dalībvalstīs, gan darbinieki, kuriem nodokļu dubultā 
uzlikšana var kļūt par brīvas pārvietošanās tiesību pārkāpumu;

2. uzsver, cik būtiski ir savstarpēji atzīt pašreizējās finansiālās līdzdalības shēmas, jo tādējādi 
var palīdzēt darbiniekiem arī ieguldīt citu dalībvalstu shēmās;

3. ir pārliecināts, ka informācijas trūkumu par pašreizējām finansiālās līdzdalības shēmām 
varētu novērst lielāka pārredzamība starptautiskā līmenī, kas samazinātu gan lielu 
uzņēmumu, gan MVU izmaksas, ļaujot tiem iesaistīties darbinieku līdzdalības shēmās, kas 
atbilst to konkrētajām vajadzībām;

4. uzsver, ka trūkst valstu likumdošanas pasākumu, kas sekmētu DFL shēmu attīstību; šajā 
saistībā norāda uz atšķirībām ES–15 un ES–12 valstīs attiecībā uz to iesaistes līmeņiem 
DFL shēmās; atzīst, ka pastāv saikne starp DFL shēmu atbalstošu likumdošanas pasākumu 
ieviešanu valsts mērogā un darbinieku skaitu, kuri piedalās šādās shēmās1;

Ieteikumi

5. aicina dalībvalstis apsvērt piemērotus valsts pasākumus, ar kuriem mudinātu uzņēmumus 
                                               
1 „Darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmumu peļņas gūšanā” (PE 475.098), 36. lpp.
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izstrādāt un īstenot brīvprātīgas DFL shēmas, kas ar nediskriminējošiem nosacījumiem 
būtu pieejamas visiem darbiniekiem, ņemot vērā MVU un mikrouzņēmumu īpašo 
situāciju; aicina dalībvalstis paplašināt apmaiņu ar labāko praksi šajā jautājumā;

6. aicina dalībvalstis darbinieku īpašumtiesību organizācijas un ieinteresētās personas ciešāk 
iesaistīt dialogā ar politikas veidotājiem, darba devējiem un darbinieku pārstāvjiem, 
vajadzības gadījumā ietverot sociālos partnerus, lai pašreizējos valsts mēroga labākās 
prakses paraugus ņemtu vērā valstu politikas izstrādē nolūkā sekmēt DFL shēmu 
īstenošanu uzņēmumos;

7. ar nepacietību gaida izmēģinājuma projekta rezultātus un novērtējumu par Eiropas 
darbinieku īpašumtiesību centru izveidošanu; prasa Komisijai apsvērt, ko varētu darīt, lai 
turpmāk attīstītu iesaistīšanos DFL shēmās, un sniegt dalībvalstīm norādījumus par 
iespējamiem šādas iesaistīšanās mehānismiem, ņemot vērā minēto izmēģinājuma projektu;

8. atzīst priekšrocības, kādas, īstenojot 29. režīmu, varētu gūt tādās jomās kā:

a) alternatīvs vienots tiesiskais regulējums, kas būtu pieejams visiem darbiniekiem visā 
ES,

b) uz tirgu balstīta pieeja, ar kuru saskaņā vienoto režīmu izmantotu vienīgi uzņēmumi, 
kuri to uzskata par noderīgu,

c) atšķirību pieļaušana dalībvalstu normatīvajā kultūrā, paralēli saglabājot valstu režīmu 
pastāvēšanu,

d) piemērojamība valstu mērogā un/vai ES mērogā, ja tas vajadzīgs un ja to neattiecina 
tikai uz pārrobežu uzņēmumiem1;

9. tāpēc prasa Komisijai un ieinteresētajām personām arī turpmāk atbalstīt pakāpeniskuma 
pieeju;

10. mudina Komisiju iesniegt ietekmes novērtējumu un pētījumu par šādu 29. režīmu attiecībā 
uz DFL shēmām;

11. aicina Komisiju sadarbībā ar darbinieku īpašumtiesību organizācijām, dalībvalstīm un 
sociālajiem partneriem izstrādāt nesaistošu pamata koncepciju par sekmīgu DFL shēmu 
pamatprincipiem, ietverot šādus elementus:

a) mērķorientēti elementi — uzņēmumiem un to darbiniekiem ir jāvienojas par DFL 
shēmas mērķiem, lai noteiktu, kurš modelis viņiem ir vispiemērotākais, un nodrošinātu 
vislabākās izredzes sasniegt vēlamo rezultātu,

b) darbības elastīgums un brīvprātīgums — DFL shēma darbojas atšķirīgi dažādos 
sektoros, dažādu lielumu un veidu uzņēmumos un dažādās dalībvalstīs; tāpēc lēmums 
par DFL shēmas izstrādi un īstenošanu ir jāpieņem katram uzņēmumam vai darba 
devējam atsevišķi sadarbībā ar darbiniekiem, ņemot vērā pašreizējos valsts tiesību 
aktus un praksi un atkarībā no uzņēmuma finansiālās situācijas,

                                               
1 „Darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmumu peļņas gūšanā” (PE 475.098), 16. lpp.
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c) līgumā paredzētā atalgojuma papildināmība/komplementaritāte — ikvienam DFL 
modelim ir jābūt darbinieka pamatalgu un pamattiesības papildinošam, nevis šo tiesību 
aizstājējam,

d) darbinieku brīvprātīgums — DFL shēma ir līdzeklis, ar kuru darbiniekiem piedāvā 
iespēju, kā gūt ieņēmumus no ciešākas finansiālās saistības ar savu darba devēju; 
visbeidzot, šai shēmai ir jābūt brīvprātīgai, lai katrs darbinieks varētu izvēlēties 
piedalīties vai nepiedalīties shēmā, taču tai jābūt pieejamai arī visam uzņēmuma 
darbaspēkam uz nediskriminējošiem nosacījumiem, lai panāktu īstenu iekļaušanu,

e) apspriešana ar sociālajiem partneriem — ja valsts prakse un tradīcijas ietver sociālo 
partneru konsultācijas uzņēmuma līmenī, DFL shēmas ir jāapspriež ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem katrā uzņēmumā atsevišķi, lai tās labāk pielāgotu uzņēmuma 
un tā darbinieku konkrētajiem nosacījumiem un apstākļiem; šīm shēmām vienmēr ir 
jābūt pieejamām visiem darbiniekiem, tostarp tiem, kuri nav attiecīgās arodbiedrības 
biedri, kas ir atbildīga par DFL shēmas nosacījumu sarunām,

f) skaidras informācijas sniegšana darbiniekiem par riskiem un tiesībām, kas saistīti ar 
attiecīgo DFL shēmu — lēmuma par pievienošanos DFL shēmai pamatā ir jābūt 
darbinieka informētai piekrišanai, jebkurā gadījumā sniedzot pilnīgas zināšanas par 
viņa tiesībām, pievienojoties shēmai, un par nosacījumiem, kurus piemēro, aizejot no 
uzņēmuma vai izstājoties no shēmas,

g) iesaistīšana pārvaldībā — shēmas var ietvert darbinieka tiešu iesaistīšanu uzņēmuma 
pārvaldībā; šādā gadījumā, pirms vienošanās par šīm kompetencēm, tiek skaidri 
izklāstītas tiesības un pienākumi;

12. atzinīgi vērtē arodbiedrību maiņu attieksmē pret DFL un mudina sociālos partnerus arī 
turpmāk strādāt kopā, lai attiecīgajos līmeņos piedāvātu jaunas iespējas1;

13. mudina dalībvalstis partnerībā ar darbinieku īpašumtiesību organizācijām izstrādāt 
vienotus informatīvos portālus — vienas pieturas aģentūras —, kas būtu pieejamas darba 
devējiem un darbiniekiem un kas izskaidrotu DFL ieguvumus un priekšrocības, pieejamo 
valsts atbalstu vai stimulus un dažādos pašreizējos modeļus, lai darbinieki gūtu labāku 
priekšstatu par DFL shēmām un labāk varētu izmantot šo shēmu priekšrocības un lai darba 
devēji varētu labāk izvērtēt darbiniekiem pieejamās iespējas un problēmas, kas saistītas ar 
pievienošanos DFL shēmai;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

                                               
1 „Darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmumu peļņas gūšanā” (PE 475.098), 35. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Programmā „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” ir 
uzsvērts, ka ir vajadzīga iekļaujoša izaugsme, kas cita starpā nodrošina lielāku stabilitāti 
pilsoņiem ar pasākumiem tādās jomās kā nodarbinātība, ieguldījumi prasmēs, cīņa pret 
nabadzību, kā arī darba tirgu un sociālās aizsardzības modernizācija.

Darbinieku finansiālā līdzdalība (DFL) sniedz reālus līdzekļus šo jomu attīstīšanā, darbiniekus 
vairāk iesaistot lēmumu pieņemšanas procesā uzņēmumā, kurā viņi strādā, palīdzot 
nostiprināt labu pārvaldību un nodrošinot daļu no peļņas, ja uzņēmuma darbība ir veiksmīga.

Šāda darbinieku iesaistīšana uzņēmuma pārvaldībā var viņiem dod iespēju iegūt nozīmīgu 
mūžizglītību uzņēmumā, jo DFL bieži vien attīsta ilgtermiņa stratēģisko plānošanu — tā kā 
darbinieki tiek vairāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā un saņem finansiālu ieguvumu, viņi 
izveidos ilgstošākas attiecības ar savu darba devēju, vairāk stimulējot darba devējus ieguldīt 
sava darbaspēka apmācības iespējās.

DFL var arī nostiprināt MVU, piedāvājot inovatīva finansējuma mehānismus, jo darbinieki 
var vēlēties ieguldīt tā uzņēmuma akcijās, kurā viņi strādā, kapitalizējot paplašināšanos. Tāpat 
arī, attīstot darbinieku ilgtermiņa ieguldījumus savā uzņēmumā, var tikt nodrošināta stabilitāte 
un noteiktība, kas nostiprina MVU, un līdz ar to padara darba vietas stabilākas.

Neraugoties uz šiem ieguvumiem, pievienošanās DFL shēmām ir atšķirīga atkarībā no 
dažādajiem sektoriem, uzņēmumu lielumiem, darbinieku demogrāfiskās situācijas un tā 
atšķiras arī starp dalībvalstīm.

Kopumā pievienošanās DFL shēmām joprojām ir samērā zema, lai gan interese par šīm 
shēmām pieaug.

Eiropa jo īpaši atpaliek salīdzinājumā ar ASV, ko rada nodokļu atbalsta fragmentācija un 
regulatīvu stimulu trūkums, kā arī nav skaidru praktisko norādījumu par īstenošanu, kas 
neproporcionāli skar MVU.

Šā ziņojuma mērķis ir uzsvērt konstruktīvo ietekmi, kāda DFL shēmām var būt, lai palielinātu 
darbinieku iesaistīšanos pārvaldībā un to uzņēmumu finansiālos panākumos, kuros viņi strādā.

Jo īpaši šajā ziņojumā ir uzsvērti vairāki secinājumi un ieteikumi par DFL, kuri var sekmēt 
brīvprātīgu sistēmu izveidi uzņēmumu, darbinieku, sociālo partneru un valstu iestāžu 
konsultēšanai par to, kā labāk izstrādāt DFL shēmas un veicināt to īstenošanu.

Darbinieku finansiālās līdzdalības shēmām ir vairāki modeļi, kas sniedz iespējas 
uzņēmumiem un darbiniekiem strādāt kopā savu pašu un plašākas sabiedrības labā.

Dažādiem modeļiem ir dažādi mērķi — gan darbinieku tieša iesaistīšana uzņēmuma 
pārvaldībā, nodrošinot, ka ilgtermiņa lēmumi tiek pieņemti darbaspēka interesēs, gan zema 
riska darbība un ienesīgas gratifikāciju un ieguldījumu iespējas, kas ļauj darbiniekiem saņemt 
finansiālus ieguvumus no savu uzņēmumu veiksmīgas darbības.

DFL shēmas ir ļoti atkarīgas no valsts tiesiskā regulējuma un nosacījumiem. Fiskālā politika 



PR\1001463LV.doc 9/9 PE516.876v01-00

LV

un nodokļu režīms visvairāk ietekmē uzņēmumu iespējas izstrādāt un īstenot DFL shēmas 
ikvienā dalībvalstī, tomēr subsidiaritātes jautājumi un pastāvīgās šaubas par iespējamo 
nodokļu režīmu saskaņošanu ikvienu ES mēroga materiālo tiesību pasākumu šajās jomās 
padara maz iespējamu un nepiemērotu.

Tomēr ir vairāki pasākumi, kurus varētu pieņemt ES mērogā, lai sekmētu DFL shēmu 
ieviešanu dalībvalstīs.

ES varētu izstrādāt pamata koncepciju ar vispārīgām norādēm par pamatprincipiem un labāko 
praksi, kas valstu un uzņēmumu mērogā palīdzētu pieņemt lēmumus par DFL shēmām.

Pastāv arī jautājumi par to, kā DFL shēmas var efektīvi darboties transnacionālos 
uzņēmumos, kuri strādā vairāk nekā vienā dalībvalstī, jo īpaši situācijā, kurā nepastāv vienoti 
nodokļu noteikumi. Komisija varētu veikt pētījumu par iespējamām metodēm, ar kurām 
sekmēt pārrobežu DFL shēmas, jo īpaši brīvprātīgi izmantojot 29. režīmu.


