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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji
(2013/2167(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod 
partikolari l-Artikolu 3(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
‘Ewropa 2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2012 bl-isem 
‘Pjan ta’ Azzjoni: Id-dritt soċjetarju Ewropew u l-governanza korporattiva – qafas legali 
modern għal azzjonisti aktar impenjati u kumpaniji sostenibbli’ (COM(2012)0740),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Lulju 2002 dwar qafas 
għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati (COM(2002)0364) u r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-5 ta’ Ġunju 2003 dwarha1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) tal-
21 ta’ Ottubru 2010 dwar il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fl-Ewropa2,

– wara li kkunsidra l-istudju mitlub mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-
Parlament dwar il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji3, li ġie 
ppubblikat f’Settembru 2012,

– wara li kkunsidra r-Rapport PEPPER IV, bl-isem ‘Benchmarking of employee 
participation in profits and enterprise results in the member and candidate Countries of the 
European Union’ (Parametru referenzjarju tal-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-profitti u r-
riżultati tal-intrapriżi fil-pajjiżi membri u kandidati tal-Unjoni Ewropea), li ġie ppubblikat 
f’Ottubru 2009 mill-Università Ħielsa ta’ Berlin,

– wara li kkunsidra r-Rapport PEPPER IIII, bl-isem ‘Promotion of employee participation 
in profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the 
European Union’ (Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-profitti u r-riżultati 
tal-intrapriżi fil-pajjiżi membri u kandidati tal-Unjoni Ewropea), li ġie ppubblikat 
f’Ottubru 2006 mill-Università Ħielsa ta’ Berlin,

– wara li kkunsidra r-Rapport PEPPER II tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Jannar 1997 bl-isem 
‘Promotion of participation by employed persons in profits and enterprise results 
(including equity participation) in Member States’ (Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ 
persuni impjegati fil-profitti u r-riżultati tal-intrapriżi (inkluża l-parteċipazzjoni fil-kapital) 
(COM(1996/0697),

                                               
1 ĠU C68 E, 18.3.2004, p. 429.
2 ĠU C 51, 17.2.2011, p. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– wara li kkunsidra r-Rapport PEPPER I, bl-isem ‘Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results’ (Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-profitti 
u r-riżultati tal-intrapriżi), li ġie ppubblikat f’Marzu 1991 mill-Kummissjoni u l-Istitut 
Universitarju Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proġett pilota tal-Kummissjoni dwar il-promozzjoni tas-sjieda u l-
parteċipazzjoni tal-impjegati4,

– wara li kkunsidra r-Rapport tat-18 ta’ Diċembru 2003 tal-grupp ta’ livell għoli ta’ esperti 
indipendenti dwar ostakoli transnazzjonali għat-tkabbir tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-
impjegati f’intrapriżi transnazzjonali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-
0000/2013),

A. billi l-iskemi ta’ parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati (PFI) jistgħu joffru benefiċċji 
finanzjarji diretti li jmorru lil hinn mill-istrutturi ta’ remunerazzjoni bażiċi maqbulin, 
permezz ta’:  

– kondiviżjoni tas-sjieda – għal kumpaniji kkwotati kbar b’ishma negozjabbli, li toffri 
lill-impjegati d-dritt li jgawdu l-benefiċċji tas-suċċess tal-kumpanija u sehem fir-
responsabbiltà u r-riskji marbuta ma’ deċiżjonijiet strateġiċi,

– kondiviżjoni tal-profitti partikolarment għall-SMEs u l-mikrointrapriżi jew kumpaniji 
mhux ikkwotati, li tista’ tippremja s-suċċess, iżżid l-introjtu tal-ħaddiema u tagħti 
spinta lill-kapaċità tal-infiq tagħhom, b’effett konsekwenzjali ekonomiku dirett fuq l-
ekonomija lokali;

B. billi hemm tliet mudelli ewlenin ta’ PFI li kumpanija tista’ tagħżel minnhom: kondiviżjoni 
tal-profitt (fi flus kontanti, differita jew f’ishma), sjieda ta’ ishma individwali mill-
impjegati (ishma tal-impjegati jew opzjonijiet fuq l-ishma) u pjanijiet ta’ sjieda ta’ ishma 
għall-impjegati (ESOPs); billi l-PFI tista’ tkun fil-forma ta’ ishma jew flus kontanti;

C. billi l-PFI, partikolarment fil-forma ta’ ESOPs, tista’ sservi bħala ammortizzatur, billi 
tippermetti li bonuses jew forom oħra ta’ ħlas jew premju supplementari jkunu 
amministrati fi trusts minn partijiet terzi, u b’hekk tifrex ir-riskju tal-investiment u tiżgura 
li l-ħaddiema jkollhom somma flus li huma jkunu jistgħu jirrikorru għaliha fi żminijiet 
diffiċli, li joħloq sigurtà finanzjarja addizzjonali għall-ħaddiema;

D. billi s-sigurtà tal-impjiegi titjieb b’opzjonijiet ta’ akkwiżizzjoni maġġoritarja mill-
impjegati, li jistgħu jgħinu lill-ħaddiema jieħdu f’idejhom kumpaniji f’diffikultà 
finanzjarja, filwaqt li jissalvagwardjaw l-impjiegi tagħhom stess u jnaqqsu l-inċertezza 
mill-possibilità ta’ akkwiżizzjoni maġġoritarja minn kumpaniji oħra, u li jindirizzaw 
problemi ta’ suċċessjoni tal-kumpaniji, li ta’ spiss jistgħu jirriżultaw fl-għeluq ta’ 
kumpaniji meta s-suċċessjoni ma tkunx possibbli; billi dan huwa ta’ għajnuna b’mod 

                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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partikolari għall-SMEs u l-mikrointrapriżi;

E. billi l-PFI tnaqqas il-perspettiva għal żmien qasir fit-teħid tad-deċiżjonijiet strateġiku mill-
maniġers u tista’ ġġib stabbiltà, żvilupp u tkabbir filwaqt li tnaqqas ir-riskji ta’ espansjoni 
eċċessiva li twassal għal telf ta’ impjiegi;

F. billi l-investiment fit-taħriġ jippermetti lill-kumpaniji bi skemi ta’ parteċipazzjoni 
finanzjarja li jorbtu lill-ħaddiema direttament mal-kumpanija li jħossuhom aktar fiduċjużi 
li jżommu magħhom il-ħaddiema li jkollhom il-kompetenzi; billi dan joħloq inċentiv 
għall-impjegaturi biex jinvestu fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħhom, minħabba l-probabbiltà 
akbar li jżommu magħhom fit-tul lill-ħaddiema li jkollhom il-kompetenzi;

G. billi l-mudelli kemm ta’ sjieda mill-impjegati kif ukoll ta’ kondiviżjoni tal-profitt jistgħu 
jiġġeneraw titjib sinifikanti fis-sodisfazzjon li l-impjegati jieħdu minn xogħlhom, fil-
benesseri psikoloġiku u fil-prestazzjoni u l-motivazzjoni tagħhom;

H. billi l-fatt li l-impjegati jiġu inkoraġġati jiżviluppaw sens ta’ sjieda u responsabbiltà jżid 
is-sens ta’ inklużjoni tagħhom u l-probabbiltà li l-impjegaturi tagħhom joqorbu lejhom u 
jifhmu t-tħassib, il-perspettivi u l-ideat tagħhom;

I. billi l-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-maniġment permezz ta’ drittijiet tal-vot jew forom 
oħra ta’ governanza tista’ tgħin lill-impjegati jifhmu aħjar is-sitwazzjoni meta l-kumpanija 
tagħhom tiffaċċja sfidi u tista’ tagħtihom ukoll apprezzament akbar u ċ-ċans ta’ aċċess 
għal premjijiet meta l-kumpanija tkun sejra tajjeb;

J. billi l-iskemi ta’ PFI jista’ jkollhom rwol sinifikanti fl-involviment tal-ħaddiema fil-
proċessi ta’ informazzjoni u konsultazzjoni matul ristrutturar;

K. billi l-PFI hija affettwata mir-regoli tat-tassazzjoni nazzjonali, u billi mhuwiex xieraq li 
jiġi żviluppat mudell komprensiv ‘wieħed għal kulħadd’ għall-PFI fil-livell tal-UE: billi l-
kumpanija u l-ħaddiema tagħha jridu jiddeċiedu bir-reqqa dwar il-PFI filwaqt li jqisu l-
kuntest nazzjonali u settorjali usa’; billi, madankollu, ġabra ewlenija ta’ prinċipji bażiċi 
tista’ tikseb il-fiduċja tal-pubbliku u tgħin lill-PFI tagħti r-riżultati fir-rigward tal-objettivi 
tagħha; 

Ostakoli għall-adozzjoni tal-PFI fl-UE

1. Jistieden lill-Istati Membri jqisu l-ostakoli transnazzjonali li jiffaċċjaw kemm il-kumpaniji 
li joffru skemi lill-impjegati f’diversi Stati Membri, kif ukoll l-impjegati, li għalihom it-
tassazzjoni doppja tista’ tirrappreżenta ksur tad-dritt tal-libertà ta’ moviment;

2. Jenfasizza l-importanza tar-rikonoxximent reċiproku ta’ skemi ta’ parteċipazzjoni 
finanzjarja eżistenti, peress li dan jista’ jgħin lill-impjegati jinvestu wkoll fi skemi fi Stati 
Membri oħra;

3. Jinsisti li n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar skemi ta’ parteċipazzjoni finanzjarja eżistenti 
jista’ jiġi kkumpensat minn trasparenza akbar fil-livell internazzjonali, li jnaqqas l-ispejjeż 
kemm għall-kumpaniji l-kbar kif ukoll għall-SMEs, filwaqt li jippermettilhom jinvolvu 
ruħhom fi skemi ta’ parteċipazzjoni tal-impjegati li jissodisfaw il-ħtiġijiet partikolari 
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tagħhom;

4. Jenfasizza n-nuqqas ta’ miżuri leġiżlattivi nazzjonali li jiffavorixxu l-iżvilupp ta’ skemi ta’ 
PFI; jinnota, b’rabta ma’ dan, id-differenzi bejn il-pajjiżi tal-UE-15 u tal-UE-12 fir-
rigward tal-livelli ta’ parteċipazzjoni tagħhom fi skemi ta’ PFI; jagħraf ir-rabta bejn l-
introduzzjoni ta’ miżuri leġiżlattivi fil-livell nazzjonali favur skemi ta’ PFI u l-għadd ta’ 
impjegati li jipparteċipaw fi skemi bħal dawn5;

Rakkomandazzjonijiet

5. Jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw miżuri nazzjonali xierqa biex jinkoraġġixxu l-
kumpaniji jiżviluppaw u jimplimentaw skemi ta’ PFI volontarji, miftuħin għall-impjegati 
kollha mingħajr diskriminazzjoni, filwaqt li jqisu s-sitwazzjoni speċifika tal-SMEs u l-
mikrointrapriżi; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-iskambji tal-aħjar prattika f’dan ir-
rigward;

6. Jistieden lill-Istati Membri jinvolvu aktar mill-qrib lill-organizzazzjonijiet tas-sjieda tal-
impjegati u l-partijiet interessati fid-djalogu bejn dawk li jfasslu l-politika, l-impjegaturi u 
r-rappreżentanti tal-ħaddiema, inklużi s-sħab soċjali meta jkun rilevanti, sabiex jiġi żgurat 
li eżempji eżistenti tal-aħjar prattika fil-livell nazzjonali jiġu kkunsidrati fl-iżvilupp ta’ 
politiki nazzjonali biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-PFI mill-impriżi;

7. Jantiċipa bil-ħerqa r-riżultati tal-proġett pilota u l-evalwazzjoni tat-twaqqif ta’ ‘Ċentri 
Ewropej għas-Sjieda mill-Impjegati’; jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra x’jista’ jsir biex 
tiżviluppa ulterjorment il-parteċipazzjoni fi skemi ta’ PFI u toffri gwida lill-Istati Membri 
dwar il-mekkaniżmi possibbli biex jagħmlu dan fid-dawl ta’ dan il-proġett pilota;

8. Jagħraf il-vantaġġi li ‘29 reġim’ fakultattiv jista’ joffri f’termini ta’:

(a) regolament legali uniku fakultattiv miftuħ għall-impjegaturi madwar l-UE,

(b) approċċ ibbażat fuq is-suq fejn ir-reġim uniku jużawh biss il-kumpaniji li jsibuh utli,

(c) li jippermetti d-differenzi fil-kultura legali tal-Istati Membri billi r-reġimi nazzjonali 
jibqgħu jeżistu b’mod parallel,

(d) l-applikabbiltà fil-livell nazzjonali u/jew tal-UE meta jkun meħtieġ u li ma jkunx 
ristrett għal kumpaniji transkonfinali6;

9. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-partijiet interessati rilevanti, għalhekk, biex ikomplu 
jippromwovu l-adeżjoni ‘mal-approċċ modulari’;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta valutazzjoni tal-impatt u studju dwar tali ‘29 reġim’ 
għall-PFI;

                                               
5 ‘Employee financial participation in companies’ proceeds’ (Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-
rikavat tal-kumpaniji) (PE 475.098), p. 36.
6 ‘Employee financial participation in companies’ proceeds’ (Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-
rikavat tal-kumpaniji) (PE 475.098), p. 16.
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11. Jistieden lill-Kummissjoni biex, f’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-sjieda mill-
impjegati, l-Istati Membri u s-sħab soċjali tiżviluppa kunċett qafas mhux vinkolanti dwar 
il-prinċipji bażiċi għal skemi ta’ PFI ta’ suċċess li jinkludu l-elementi li ġejjin:

(a) isegwu objettiv: il-kumpaniji u l-ħaddiema tagħhom iridu jaqblu fuq l-objettivi ta’ 
skema ta’ PFI sabiex jiddeterminaw liema mudell huwa l-aktar xieraq għalihom u biex 
ikollhom l-aħjar ċans li jiksbu r-riżultat mixtieq;

(b) flessibbli fit-tħaddim u ta’ natura volontarja: il-PFI taħdem b’mod differenti f’setturi 
differenti, f’kumpaniji ta’ qisien u tipi differenti, u fi Stati Membri differenti; id-
deċiżjoni li tiġi żviluppata u implimentata skema ta’ PFI għalhekk għandha tkun tal-
kumpanija jew l-impjegatur individwali flimkien mal-impjegati, fid-dawl tad-dritt u l-
prattika nazzjonali eżistenti, u skont is-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija;

(c) addizzjonali/kumplimentari għar-remunerazzjoni kuntrattwali: kwalunkwe mudell ta’ 
PFI għandu jkun żieda mal-paga bażika u d-drittijiet kuntrattwali ta’ ħaddiem, mhux 
sostitut għal dawn id-drittijiet;

(d) ta’ natura volontarja għall-impjegati: il-PFI hija mezz li bih l-impjegati huma offruti 
għażla dwar kif jibbenefikaw minn relazzjoni finanzjarja aktar mill-qrib mal-
impjegatur tagħhom; fl-aħħar mill-aħħar din trid tkun fakultattiva għal ħaddiem 
individwali biex jagħżel jidħolx fiha jew le, iżda trid tkun ukoll disponibbli għall-
ħaddiema kollha tal-kumpanija mingħajr diskriminazzjoni sabiex tinkiseb inklużjoni 
ġenwina;

(e) negozjati mis-sħab soċjali: meta l-prattiki u t-tradizzjonijiet nazzjonali jkunu jinkludu 
s-sħab soċjali fil-livell tal-kumpaniji, l-iskemi ta’ PFI għandhom jiġu negozjati mis-
sħab soċjali rilevanti, fuq bażi lokali, kumpanija b’kumpanija, sabiex jitfasslu skont il-
kundizzjonijiet u ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kumpanija u l-ħaddiema tagħha; tali skemi 
għandhom ikunu dejjem miftuħin għall-ħaddiema kollha, inklużi dawk li mhumiex 
membri tat-trade unions responsabbli min-negozjar tal-kundizzjonijiet ta’ skema ta’ 
PFI;

(f) għandha tingħata informazzjoni ċara lill-impjegati dwar ir-riskji u d-drittijiet marbutin 
mal-għażla li jidħlu fi skema ta’ PFI: id-deċiżjoni li jissieħbu fi skema ta’ PFI għandha 
tkun ibbażata fuq il-kunsens informat ta’ impjegat, mogħti bl-għarfien sħiħ tad-
drittijiet tagħhom meta jissieħbu skema u l-kundizzjonijiet li japplikaw meta jħallu l-
kumpanija jew l-iskema fi kwalunkwe ċirkustanza;

(g) involviment fil-governanza: l-iskemi jistgħu jinkludu l-involviment dirett ta’ ħaddiem 
fil-governanza ta’ kumpanija; meta dan ikun il-każ, id-drittijiet u r-responsabbiltajiet 
għandhom ikunu ddefiniti b’mod ċar qabel tali responsabbiltajiet jiġu maqbulin;

12. Jilqa’ l-bidla fl-attitudni tat-trade unions lejn il-PFI u jħeġġeġ lis-sħab soċjali jkomplu 
jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw opportunitajiet ġodda fil-livelli rilevanti7;

                                               
7 ‘Employee financial participation in companies’ proceeds’ (Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-
rikavat tal-kumpaniji) (PE 475.098), p. 35.
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13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw, fi sħubija mal-organizzazzjonijiet tas-sjieda mill-
impjegati, portali ta’ informazzjoni waħdanin – one-stop shops – aċċessibbli għall-
impjegaturi u l-impjegati, biex jispjegaw il-benefiċċji u l-vantaġġi tal-PFI, l-appoġġ jew l-
inċentivi nazzjonali disponibbli u l-mudelli differenti li jeżistu, sabiex jippermettu lill-
ħaddiema jsiru aktar konxji u jagħmlu użu aħjar mill-vantaġġi li jirriżultaw mill-iskemi ta’ 
PFI u biex jippermettu lill-impjegaturi jivvalutaw aħjar l-għażliet disponibbli għalihom u 
l-isfidi li jidħlu fi skema ta’ PFI;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-istrateġija UE 2020 dwar tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tenfasizza l-ħtieġa ta’ 
‘tkabbir inklużiv’ li, fost affarijiet oħra, jagħti s-setgħa liċ-ċittadini permezz tal-impjiegi, l-
investiment fil-ħiliet, il-ġlieda kontra l-faqar, u l-immodernizzar tas-swieq tax-xogħol u tal-
protezzjoni soċjali.

Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati (PFI) toffri mezz tanġibbli biex jiġu żviluppati 
dawn it-temi billi tinvolvi aktar lill-ħaddiema fit-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-kumpaniji li jaħdmu 
magħhom, u dan jgħin biex tissaħħaħ il-governanza tajba filwaqt li jiġi żgurat sehem mill-
benefiċċji finanzjarji ta’ negozju li jirnexxi.

Tali involviment tal-ħaddiema fil-governanza korporattiva jista’ jiżviluppa l-opportunitajiet 
tagħhom li jiksbu aċċess għal tagħlim tul il-ħajja li jagħmel sens fl-impjieg tagħhom, peress li 
l-PFI bosta drabi tiżviluppa l-ħsieb fit-tul – peress li l-ħaddiema jsiru aktar involuti fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet u l-premjijiet finanzjarji huma jiżviluppaw relazzjonijiet aktar dejjiema mal-
impjegaturi tagħhom, u dan jagħti lill-impjegaturi aktar inċentiv biex jinvestu f’opportunitajiet 
ta’ taħriġ għall-ħaddiema tagħhom.

Il-PFI tista’ ssaħħaħ ukoll l-SMEs, billi toffri mekkaniżmi għal finanzjament innovattiv peress 
li l-ħaddiema jistgħu jkunu jixtiequ jinvestu f’ishma tal-kumpanija li huma impjegati magħha, 
u dan jikkapitalizza l-espansjoni. Bl-istess mod, l-iżvilupp ta’ investiment fit-tul mill-
ħaddiema fil-kumpanija tagħhom jista’ jgħin biex jipprovdi stabbiltà u ċertezza li jsaħħu l-
SME, u b’dan il-mod irendi l-impjiegi aktar siguri.

Minkejja dawn il-benefiċċji, il-parteċipazzjoni f’PFI tvarja skont is-setturi differenti, il-qisien 
tal-kumpaniji, u minn Stat Membru għal ieħor.

Il-parteċipazzjoni globali fi skemi ta’ PFI għadha relattivament baxxa, minkejja ż-żieda fl-
interess fi skemi bħal dawn.

Partikolarment meta mqabbla mal-Istati Uniti, l-Ewropa għadha lura, minħabba livelli 
frammentati ta’ għajnuna dwar it-taxxa u nuqqas ta’ inċentivi regolatorji u gwida prattika ċara 
dwar l-implimentazzjoni li jaffettwaw b’mod sproporzjonat lill-SMEs.

Dan ir-rapport għandu l-għan li jenfasizza r-rwol pożittiv li l-iskemi ta’ PFI jista’ jkollhom fl-
iżvilupp tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil-governanza u s-suċċess finanzjarju tal-kumpaniji 
li jaħdmu magħhom.

B’mod partikolari, dan ir-rapport jenfasizza serje ta’ osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
dwar il-PFI, li jistgħu jikkontribwixxu għal qafas volontarju biex jagħti parir lill-kumpaniji, l-
impjegati, is-sħab soċjali u l-awtoritajiet nazzjonali dwar kif l-aħjar jiżviluppaw u jiffaċilitaw 
l-iskemi ta’ PFI.

L-iskemi ta’ parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati jippreżentaw għadd ta’ mudelli li 
jipprovdu opportunitajiet għan-negozji u l-impjegati li jaħdmu flimkien għall-benefiċċju 
tagħhom stess u għall-benefiċċju tas-soċjetà inġenerali.

Mudelli differenti jaqdu objettivi differenti, mill-involviment dirett tal-impjegati fil-
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governanza korporattiva li jiżgura li d-deċiżjonijiet fit-tul jittieħdu fl-aħjar interessi tal-
ħaddiema, għall-bonuses ta’ prestazzjoni u profittabilità li jġorru riskju baxx u għażliet ta’ 
investiment li jippermettu lill-ħaddiema jgawdu benefiċċji finanzjarji mis-suċċess tal-
kumpaniji tagħhom.

Il-PFI tiddependi ħafna mill-oqfsa legali u l-kundizzjonijiet nazzjonali. Il-politiki fiskali u t-
tassazzjoni huma ċentrali għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ PFI minn 
kumpaniji f’kull stat membru, madankollu kwistjonijiet ta’ sussidjarjetà u dubji persistenti 
dwar armonizzazzjonijiet ta’ tassazzjoni possibbli jagħmlu kwalunkwe azzjoni leġiżlattiva 
sostantiva dwar dawn l-oqsma fil-livell tal-UE, improbabbli u mhux xierqa.

Madankollu hemm numru ta’ miżuri li jistgħu jittieħdu fil-livell tal-UE biex jiffaċilitaw l-
adozzjoni tal-PFI fl-Istati Membri.

L-UE tista’ tipprovdi ‘kunċett qafas’ bi gwida ġenerali dwar il-prinċipji bażiċi u l-aħjar 
prattika biex tiggwida t-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali u tal-kumpaniji dwar skemi 
ta’ PFI.

Hemm ukoll mistoqsijiet dwar kif l-iskemi ta’ PFI jistgħu joperaw b’mod effettiv għall-
kumpaniji transnazzjonali li joperaw f’aktar minn Stat Membru wieħed tal-UE, partikolarment 
fin-nuqqas ta’ regoli komuni dwar it-taxxa. Il-Kummissjoni tista’ twettaq riċerka dwar il-
metodi possibbli biex tiġi ffaċilitata l-PFI transkonfinali, b’mod partikolari permezz ta’ 
‘29 reġim’ volontarju.


