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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la participarea financiară a lucrătorilor la veniturile societăților
(2013/2167(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 3 alineatul (3),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată: „Europa 2020: o 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 decembrie 2012 intitulată: „Planul de 
acțiune: dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă – un cadru 
juridic modern pentru acționari mai angajați și societăți durabile” (COM(2012)0740),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2002 privind cadrul pentru promovarea 
participării financiare a lucrătorilor (COM(2002)0364) și rezoluția Parlamentului din 5 
iunie 2003 referitoare la aceasta1,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (CESE) din 21 
octombrie 2010 privind participarea financiară a lucrătorilor din Europa2,

– având în vedere studiul solicitat de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale a Parlamentului intitulat „Participarea financiară a lucrătorilor la veniturile 
societăților”3, care a fost publicat în septembrie 2012,

– având în vedere Raportul PEPPER IV, intitulat „Benchmarking of employee participation 
in profits and enterprise results in the member and candidate Countries of the European 
Union” (Analiza comparativă a participării lucrătorilor la profiturile și rezultatele 
întreprinderilor în statele membre și în țările candidate la Uniunea Europeană), care a fost 
publicat în octombrie 2009 de Universitatea Liberă din Berlin,

– având în vedere Raportul PEPPER III intitulat „Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the 
European Union” (Promovarea participării lucrătorilor la profiturile și rezultatele 
întreprinderilor în noile state membre și în țările candidate la Uniunea Europeană), care a 
fost publicat în iunie 2006 de Universitatea Liberă din Berlin,

– având în vedere Raportul PEPPER II al Comisiei din 8 ianuarie 1997 intitulat „Promotion 
of participation by employed persons in profits and enterprise results (including equity 
participation) in Member States” [Promovarea participării lucrătorilor la profiturile și 
rezultatele întreprinderilor (inclusiv participarea la capital) în statele membre] 
(COM(1996)0697),

                                               
1 JO C68 E, 18.3.2004, p. 429.
2 JO C 51, 17.2.2011, p. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– având în vedere Raportul PEPPER I intitulat „Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results” (Promovarea participării lucrătorilor la profiturile și 
rezultatele întreprinderilor), care a fost publicat în martie 1991 de Comisie și de Institutul 
Universitar European,

– având în vedere proiectul-pilot al Comisiei privind promovarea dreptului de proprietate și 
a participării financiare a lucrătorilor4,

– având în vedere Raportul din 18 decembrie 2003 al grupului la nivel înalt de experți 
independenți referitor la obstacolele transnaționale din calea creșterii participării 
financiare a lucrătorilor în întreprinderile transnaționale,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(A7-0000/2013),

A. întrucât sistemele de participare financiară a lucrătorilor pot oferi beneficii financiare 
directe care depășesc structurile de remunerare de bază convenite prin:

– participarea la capital – pentru marile societăți listate la bursă care au acțiuni 
comercializabile, care oferă lucrătorilor dreptul de a se bucura de beneficiile 
succesului societății și o parte de responsabilitate pentru riscurile asociate deciziilor 
strategice;

– participarea la profit, în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi sau societăți 
nelistate la bursă, care poate recompensa succesul, suplimenta veniturile lucrătorilor și 
crește puterea lor de cumpărare, cu o contagiune economică directă în economia 
locală;

B. întrucât o societate poate alege unul dintre cele trei modele principale de participare 
financiară a lucrătorilor: participarea la profit (în bani, eșalonată sau în acțiuni), 
participarea individuală la capital a lucrătorilor (acțiuni sau opțiuni de subscriere a 
acțiunilor) și planuri de participare a lucrătorilor la capital (ESOP); întrucât participarea 
financiară a lucrătorilor poate fi sub formă de acțiuni sau de bani;

C. întrucât participarea financiară a lucrătorilor, în special sub formă de ESOP, poate 
funcționa ca element de neutralizare a șocurilor, permițând ca primele sau alte forme de 
plată suplimentară sau de recompensă în cadrul trusturilor să fie gestionate de părți terțe, 
repartizând riscul de investiții și asigurând faptul că lucrătorii au o sumă de bani 
disponibilă pe care o pot accesa în perioade de dificultate, creând o securitate financiară 
suplimentară pentru lucrători;

D. întrucât siguranța locurilor de muncă este îmbunătățită prin opțiuni de vânzare de acțiuni 
către salariați, care pot ajuta lucrătorii să preia societăți aflate în dificultate financiară, 
protejându-și locurile de muncă și reducând nesiguranța posibilelor vânzări de acțiuni 
către alte societăți și care abordează problemele de succesiune a societăților, care pot avea 
adesea ca rezultat închiderea societăților atunci când succesiunea nu este posibilă; întrucât 

                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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aceasta este utilă în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi;

E. întrucât participarea financiară a lucrătorilor reduce viziunile pe termen scurt în cadrul 
proceselor decizionale ale directorilor și poate aduce stabilitate, dezvoltare și creștere, 
reducând în același timp riscurile de expansiune excesivă care duce la pierderi de locuri de 
muncă;

F. întrucât investițiile în formare permit societăților cu sisteme de participare financiară care 
leagă lucrătorii direct de societate să se simtă mai încrezătoare în păstrarea lucrătorilor 
calificați; întrucât aceasta creează un stimulent pentru angajatori de a investi în formarea 
forței lor de muncă, având în vedere probabilitatea mai mare de a păstra lucrătorii 
calificați pe termen lung;

G. întrucât, atât modelul participării la capital, cât și cel al participării la profit pot genera 
îmbunătățiri semnificative ale satisfacției profesionale, ale bunăstării psihologice și ale 
performanței și motivării generale a lucrătorilor;

H. întrucât încurajarea lucrătorilor să dezvolte un simț al participării și al responsabilității 
crește sentimentul de incluziune al acestora și probabilitatea ca angajatorii lor să se 
implice alături de ei și să le înțeleagă preocupările, perspectivele și ideile;

I. întrucât participarea lucrătorilor la conducere prin drepturi de vot sau alte forme de 
guvernanță poate ajuta lucrătorii să înțeleagă mai bine situația în care societatea lor se 
confruntă cu provocări și le poate aduce o mai mare apreciere și capacitatea de a accesa 
recompense atunci când societatea se află într-o situație bună;

J. întrucât sistemele de participare financiară a lucrătorilor pot juca un rol semnificativ în 
implicarea lucrătorilor în procesele de informare și de consultare pe parcursul 
restructurării;

K. întrucât participarea financiară a lucrătorilor este afectată de normele naționale de 
impozitare și întrucât nu este adecvat să se dezvolte un model general unic pentru 
participarea financiară a lucrătorilor la nivelul UE; întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor trebuie să facă obiectul unui proces decizional atent al societății și al 
lucrătorilor săi ținând cont în mod corespunzător de contextul național și sectorial mai 
amplu; întrucât, un set fundamental de principii de bază ar putea, cu toate acestea, să 
atragă încrederea publicului și să ajute participarea financiară a lucrătorilor să își 
îndeplinească obiectivele; 

Obstacole în calea adoptării participării financiare a lucrătorilor în UE

1. solicită statelor membre să aibă în vedere obstacolele transnaționale aflate în calea 
societăților care oferă sisteme lucrătorilor în mai multe state membre, precum și în calea 
lucrătorilor, pentru care dubla impozitare poate reprezenta o încălcare a dreptului la libera 
circulație;

2. subliniază importanța recunoașterii reciproce a sistemelor de participare financiară 
existente deoarece aceasta ar putea ajuta și lucrătorii să investească în sisteme în alte state 
membre;
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3. insistă că lipsa de informații privind sistemele de participare financiară existente ar putea 
fi compensată printr-o mai mare transparență la nivel internațional, ceea ce ar reduce 
costurile atât pentru societățile mai mari, cât și pentru IMM-uri, permițându-le să se 
implice în sisteme de participare a lucrătorilor care să răspundă nevoilor lor specifice;

4. subliniază lipsa de măsuri legislative naționale care să favorizeze elaborarea de sisteme de 
participare financiară a lucrătorilor; constată, în această privință, diferențele dintre țările 
UE-15 și UE-12 în ceea ce privește nivelurile lor de participare la sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor; recunoaște legătura dintre introducerea de măsuri legislative la 
nivel național în favoarea sistemelor de participare financiară a lucrătorilor și numărul de 
lucrători care participă la aceste sisteme;5

Recomandări

5. solicită statelor membre să aibă în vedere măsuri naționale adecvate de încurajare a 
societăților să elaboreze și să pună în aplicare sisteme voluntare de participare financiară a 
lucrătorilor, deschise tuturor angajaților pe bază nediscriminatorie, ținând cont de situația 
specifică a IMM-urilor și a microîntreprinderilor; solicită statelor membre să intensifice 
schimburile de bune practici în această privință;

6. solicită statelor membre să implice mai îndeaproape organizațiile de participare a 
lucrătorilor și părțile interesate în dialogul dintre factorii de decizie, angajatori și 
reprezentanții lucrătorilor, inclusiv partenerii sociali, dacă este relevant, în scopul de a 
asigura că exemplele existente de bune practici de la nivel național sunt luate în 
considerare la elaborarea politicilor naționale de facilitare a punerii în aplicare de către 
întreprinderi a participării financiare a lucrătorilor;

7. anticipează cu nerăbdare rezultatele proiectului-pilot și evaluarea cu privire la înființarea 
de „Centre europene pentru participarea lucrătorilor”; solicită Comisiei să reflecteze 
asupra a ceea ce se poate face pentru a continua dezvoltarea participării la sisteme de 
participare financiară a lucrătorilor și să ofere orientare statelor membre cu privire la 
posibilele mecanisme de a face acest lucru în lumina acestui proiect-pilot;

8. recunoaște avantajele pe care un al 29-lea regim opțional le-ar putea oferi în ceea ce 
privește:

(a) o reglementare legală unică opțională deschisă lucrătorilor din întreaga UE;

(b) o abordare bazată pe piață în cadrul căreia regimul unic să fie utilizat doar de 
societățile care îl consideră util;

(c) permiterea diferențelor de cultură juridică ale statelor membre în sensul că regimurile 
naționale continuă să existe în paralel;

(d) aplicabilitatea la nivel național și/sau al UE atunci când este necesar și 

                                               
5 „Employee financial participation in companies’ proceeds” (Participarea financiară a lucrătorilor la încasările 
societăților) (PE 475.098), p. 36.
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nerestricționarea la societățile transfrontaliere;6

9. solicită, prin urmare, Comisiei și părților interesate relevante să continue să promoveze 
respectarea abordării modulare;

10. încurajează Comisia să prezinte o evaluare a impactului și un studiu privind un astfel de 
„al 29-lea regim” pentru participarea financiară a lucrătorilor;

11. solicită Comisiei, în colaborare cu organizațiile de participare a lucrătorilor, statele 
membre și partenerii sociali, să elaboreze un concept de cadru fără caracter obligatoriu 
privind principiile de bază pentru sisteme de succes de participare financiară a lucrătorilor 
care să cuprindă următoarele elemente:

(a) ghidate de obiective: societățile și lucrătorii lor trebuie să convină asupra obiectivelor 
unui sistem de participare financiară a lucrătorilor pentru a identifica modelul cel mai 
adecvat în cazul lor și pentru a avea cele mai multe șanse de a obține rezultatul dorit;

(b) flexibile în funcționare și voluntare: participarea financiară a lucrătorilor funcționează 
diferit în diferite sectoare, societăți de diferite dimensiuni și tipuri și diferite state 
membre; decizia de a elabora și de a pune în aplicare un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor ar trebui, prin urmare, să îi revină societății individuale sau 
angajatorului în colaborare cu lucrătorii, în lumina dreptului și a practicii naționale 
existente și în funcție de situația financiară a societății;

(c) adiționale/suplimentare la remunerația contractuală: orice model de participare 
financiară a lucrătorilor ar trebui să reprezinte un adaos la drepturile contractuale și de 
plată de bază ale unui lucrător și nu un substitut al acestor drepturi;

(d) voluntare pentru lucrători: participarea financiară a lucrătorilor este un mijloc prin care 
lucrătorilor li se oferă o opțiune despre cum să beneficieze de o relație financiară mai 
strânsă cu angajatorul lor; în esență, aceasta trebuie să fie atât opțională pentru un 
lucrător individual care să poată accepta sau refuza, cât și disponibilă întregii forțe de 
muncă a unei societăți pe bază nediscriminatorie în vederea obținerii unei incluziuni 
veritabile;

(e) negociate de partenerii sociali: atunci când practicile și tradițiile naționale includ 
parteneri sociali la nivel de societate, sistemele de participare financiară a lucrătorilor 
ar trebui să fie negociate de partenerii sociali relevanți, pe o bază locală care să țină 
cont de fiecare unitate, pentru a fi adaptată la condițiile și circumstanțele specifice ale 
societății și ale forței sale de muncă; aceste sisteme ar trebui să fie mereu deschise 
tuturor lucrătorilor, inclusiv celor care nu sunt membri ai sindicatului responsabil cu 
negocierea condițiilor unui sistem de participare financiară a lucrătorilor;

(f) trebuie furnizate informații clare lucrătorilor cu privire la riscurile și drepturilor 
asociate acceptării unui sistem de participare financiară a lucrătorilor; decizia de a 
participa la un sistem de participare financiară a lucrătorilor ar trebui să fie bazată pe 
consimțământul în cunoștință de cauză al unui lucrător, acordat cunoscând pe deplin 

                                               
6 „Employee financial participation in companies’ proceeds” (Participarea financiară a lucrătorilor la încasările 
societăților) (PE 475.098), p. 16.
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drepturile lor la momentul participării la un sistem și condițiile care se aplică în 
momentul în care părăsesc societatea sau sistemul în orice împrejurare;

(g) implicare în guvernanță: sistemele pot include implicarea directă a unui lucrător în 
guvernanța unei societăți; în acest caz, drepturile și responsabilitățile ar trebui să fie 
clar definite înainte ca aceste responsabilități să fie acceptate;

12. salută schimbarea de atitudine a sindicatelor față de participarea financiară a lucrătorilor și 
încurajează partenerii sociali să continue să colaboreze pentru a dezvolta noi oportunități 
la nivelurile relevante7;

13. încurajează statele membre să dezvolte, în parteneriat cu organizațiile de participare a 
lucrătorilor, portaluri informative unice – ghișee unice – accesibile angajatorilor și 
lucrătorilor, pentru a explica beneficiile și avantajele participării financiare a lucrătorilor, 
sprijinul sau stimulentele naționale disponibile și diferitele modele existente, pentru a 
permite lucrătorilor să devină mai conștienți și să utilizeze mai bine avantajele generate de 
sistemele de participare financiară a lucrătorilor și pentru a permite angajatorilor să 
evalueze mai bine opțiunile care se află la dispoziția lor și provocările pe care le 
presupune participarea la un sistem de participare financiară a lucrătorilor;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

                                               
7 „Employee financial participation in companies’ proceeds” (Participarea financiară a lucrătorilor la încasările 
societăților) (PE 475.098), p. 35.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 
subliniază nevoia de „creștere favorabilă incluziunii” care, printre altele, responsabilizează 
cetățenii prin încadrarea în muncă, investind în competențe, luptând împotriva sărăciei și 
modernizând piețele forței de muncă și protecția socială.

Participarea financiară a lucrătorilor oferă un mijloc concret de dezvoltare a acestor teme prin 
implicarea mai amplă a lucrătorilor în procesele decizionale ale societăților pentru care 
lucrează, ajutând la consolidarea bunei guvernanțe și asigurându-și o parte dintre beneficiile 
financiare ale unei întreprinderi de succes.

O astfel de implicare a lucrătorilor în guvernanța corporativă le poate dezvolta oportunitățile 
de acces la o învățare pe tot parcursul vieții semnificativă la locul de muncă, deoarece 
participarea financiară a lucrătorilor dezvoltă adesea gândirea pe termen lung – pe măsură ce 
lucrătorii devin mai implicați în procesul decizional și în recompensele financiare, ei dezvoltă 
relații mai îndelungate cu angajatorii lor, oferindu-le mai multe stimulente pentru a investi în 
oportunități de formare pentru forța lor de muncă.

Participarea financiară a lucrătorilor poate consolida și IMM-urile, oferind mecanisme pentru 
finanțare inovatoare, deoarece lucrătorii doresc să investească în acțiuni ale societății care îi 
angajează, capitalizând extinderea. Deopotrivă, dezvoltarea de investiții pe termen lung de 
către lucrători în societățile lor poate ajuta la asigurarea stabilității și a certitudinii, care 
consolidează IMM-ul și, astfel, locurile de muncă devin mai sigure.

În ciuda acestor beneficii, participarea la sisteme de participare financiară a lucrătorilor 
variază în funcție de diferitele sectoare, de dimensiunile societăților, de demografia 
lucrătorilor și de statele membre.

Participarea generală la sisteme de participare financiară a lucrătorilor este în continuare 
relativ scăzută, în ciuda creșterii interesului pentru astfel de sisteme.

În special în comparație cu SUA, Europa rămâne în urmă din cauza nivelurilor fragmentate de 
sprijin fiscal și a lipsei de stimulente normative și de orientări practice clare privind punerea 
în aplicare, ceea ce afectează în mod disproporționat IMM-urile.

Acest raport are ca scop să sublinieze rolul pozitiv pe care îl joacă sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor la guvernanța și succesul financiar al societăților în care lucrează.

În special, acest raport subliniază o serie de observații și de recomandări referitoare la 
participarea financiară a lucrătorilor, care pot contribui la un cadru voluntar de consiliere a 
societăților, a lucrătorilor, a partenerilor sociali și a autorităților naționale cu privire la cel mai 
bun mod de a dezvolta și de a facilita sistemele de participare financiară a lucrătorilor. 

Sistemele de participare financiară a lucrătorilor prezintă un număr de modele care oferă 
oportunități întreprinderilor și lucrătorilor de a colabora pentru propriul beneficiu și pentru 
beneficiul societății largi.

Diferitele modele susțin diferite obiective, de la implicarea directă a lucrătorilor în guvernanța 
corporativă, asigurând adoptarea de decizii pe termen lung în interesul forței de muncă, la 
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prime de performanță și de rentabilizate și opțiuni de investiții cu riscuri scăzute, care permit 
lucrătorilor să se bucure de beneficiile financiare ale succesului societăților lor.

Participarea financiară a lucrătorilor este condiționată foarte mult de cadrele și condițiile 
juridice naționale. Politicile fiscale și impozitarea sunt esențiale pentru elaborarea și punerea 
în aplicare a sistemelor de participare financiară a lucrătorilor de către societățile din fiecare 
stat membru; cu toate acestea, problemele subsidiarității și îndoielii continue cu privire la 
posibilele armonizări ale impozitării fac improbabilă și inadecvată orice acțiune legislativă 
concretă privind aceste domenii la nivelul UE. 

Cu toate acestea, există o serie de măsuri care ar putea fi adoptate la nivelul UE pentru a 
facilita adoptarea participării financiare a lucrătorilor în statele membre.

UE ar putea pune la dispoziție un „concept de cadru” cu orientări generale privind principiile 
de bază și cele mai bune practici pentru a ajuta la orientarea procesului decizional la nivel 
național și la nivelul societăților cu privire la sistemele de participare financiară a lucrătorilor. 

Există, de asemenea, întrebări asupra modului în care sistemele de participare financiară a 
lucrătorilor pot funcționa eficient pentru societățile transnaționale care își desfășoară 
activitatea în mai multe state membre ale UE, în special în absența unor norme fiscale 
comune. Comisia ar putea realiza studii cu privire la posibilele metode de facilitare a 
participării financiare transfrontaliere a lucrătorilor, în special prin intermediul unui „al 29-lea 
regim” voluntar.


