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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o finančni udeležbi zaposlenih pri dobičku podjetij
(2013/2127(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 3(3) Pogodbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. decembra 2012 z naslovom „Akcijski načrt: 
evropsko pravo družb in upravljanje podjetij – sodoben pravni okvir za boljše sodelovanje 
delničarjev in trajnostna podjetja“ (COM(2012)0740),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. julija 2002 o okviru za spodbujanje finančne 
udeležbe zaposlenih (COM(2002)0364) in resolucije Parlamenta z dne 5. junija 2003 o 
tem1,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomskega in socialnega odbora z dne 
21. oktobra 2010 o finančni participaciji delavcev v Evropi2,

– ob upoštevanju študije o finančni udeležbi zaposlenih pri dobičku podjetij3, ki jo je naročil 
Odbor Parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve in je bila objavljena septembra 
2012,

– ob upoštevanju poročila PEPPER IV z naslovom „Benchmarking of employee 
participation in profits and enterprise results in the member and candidate Countries of the 
European Union“ (Primerjalna analiza finančne udeležbe zaposlenih pri dobičku in 
rezultatih podjetij v državah članicah Evropske unije in državah kandidatkah za pristop k 
Evropski uniji), ki ga je oktobra 2009 objavila univerza Freie Universität Berlin,

– ob upoštevanju poročila PEPPER III z naslovom „Promotion of employee participation in 
profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the 
European Union“ (Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih pri dobičku in rezultatih 
podjetij v državah članicah Evropske unije in državah kandidatkah za pristop k Evropski 
uniji), ki ga je junija 2006 objavila univerza Freie Universität Berlin,

– ob upoštevanju poročila PEPPER II z naslovom „Promotion of participation by employed 
persons in profits and enterprise results (including equity participation) in Member States“ 
(Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih pri dobičku in rezultatih podjetij (vključno z 
udeležbo pri kapitalu) v državah članicah) (COM(1996)0697), ki ga je Komisija objavila 
8. januarja 1997,

– ob upoštevanju poročila PEPPER I z naslovom „Promotion of employee participation in 
                                               
1 UL C 68 E, 18.3.2004, str. 429.
2 UL C 51, 17.2.2011, str. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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profits and enterprise results“ (Spodbujanje finančne udeležbe zaposlenih pri dobičku in 
rezultatih podjetij), ki sta ga Komisija in Evropski univerzitetni inštitut objavila 
marca 1991,

– ob upoštevanju pilotnega projekta Komisije o spodbujanju lastništva in udeležbe 
zaposlenih1,

– ob upoštevanju poročila skupine neodvisnih strokovnjakov na visoki ravni z dne 
18. decembra 2003 o ovirah za finančno udeležbo zaposlenih v nadnacionalnih podjetjih,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker sheme finančne udeležbe zaposlenih lahko nudijo neposredne finančne koristi, ki 
presegajo strukture dogovorjenih osnovnih prejemkov, in sicer prek:

– soudeležbe v lastništvu – za velika podjetja, ki kotirajo na borzi s tržnimi delnicami –, 
ki zaposlenim omogoča uživanje koristi uspešnosti podjetja ter prevzemanje 
soodgovornosti za strateške odločitve in z njimi povezana tveganja,

– udeležbe pri dobičku – zlasti za mala in srednja podjetja in podjetja, ki ne kotirajo na 
borzi –, ki omogoča nagrajevanje uspešnosti, dopolnitev dohodkov delavcev in 
povečanje njihove kupne moči, kar ima neposreden gospodarski učinek na lokalno 
gospodarstvo;

B. ker lahko podjetja izbirajo med tremi glavnimi modeli finančne udeležbe zaposlenih: 
soudeležbo pri dobičku (v obliki denarja, odloženih prihodkov ali delnic), lastništvom 
delnic za posamezne zaposlene (delnice za zaposlene ali delniške opcije) in modelom 
lastništva zaposlenih (employee stock ownership plans ali ESOP); ker se finančna 
udeležba zaposlenih lahko izvaja v obliki delnic ali denarja;

C. ker finančna udeležba zaposlenih, zlasti v obliki ESOP, lahko deluje kot blažilec šokov, 
tako da bonuse ali dodatna izplačila ali nagrade upravlja kot skrbnik tretja stran, ki 
naložbeno tveganje porazdeli in zagotovi, da je delavcem na voljo znesek denarja, do 
katerega lahko dostopajo v težkih časih, s čimer se vzpostavlja dodatna finančna varnost 
delavcev;

D. ker se varnost zaposlitve izboljša z opcijami za notranji odkup podjetja, ki lahko delavcem 
pomagajo pri prevzemih podjetij v finančnih težavah, zaščitijo njihova delovna mesta in 
zmanjšajo tveganje za morebiten odkup s strani drugih podjetij, rešujejo pa tudi težave v 
zvezi z nasledstvom podjetij, ki lahko pogosto vodijo v njihovo zaprtje, če nasledstvo ni 
možno. ker je to koristno zlasti za mala in srednja podjetja ter mikropodjetja;

E. ker finančna udeležba zaposlenih omejuje kratkoročni pristop strateškega odločanja 
vodstva in lahko prinese stabilnost, razvoj in rast ter hkrati zmanjšuje tveganja čezmerne 
širitve, ki vodi v izgubo delovnih mest;

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



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

SL

F. ker lahko podjetja s shemami finančne udeležbe, ki delavce neposredno povezujejo s 
podjetjem, v večji meri pričakujejo, da bodo po vlaganju v usposabljanje delavcev te 
obdržala; ker to delodajalce spodbuja k vlaganju v usposabljanje svojih delavcev, saj je 
bolj verjetno, da bodo kvalificirane delavce obdržali dolgoročno;

G. ker lahko tako model lastništva za zaposlene kot model soudeležbe pri dobičku znatno 
povečata zadovoljstvo zaposlenih ter izboljšata njihovo psihično počutje, splošno 
uspešnost in motivacijo;

H. ker se s spodbujanjem zaposlenih k izoblikovanju čuta za lastništvo in odgovornost 
poveča njihov občutek vključenosti ter je bolj verjetno, da bodo delodajalci z njimi 
sodelovali ter imeli razumevanje za njihova vprašanja, poglede in zamisli;

I. ker lahko udeležba v upravljanju prek glasovalnih pravic ali drugih oblik upravljanja 
zaposlenim pomaga boljše razumeti razmere, ko se podjetje sooča z izzivi, omogoča pa 
jim tudi boljše vrednotenje in dostop do nagrad, ko je podjetje uspešno;

J. ker imajo lahko sheme za finančno udeležbo zaposlenih pomembno vlogo pri 
vključevanju delavcev v postopke obveščanja in posvetovanja v obdobju prestrukturiranja;

K. ker na finančno udeležbo zaposlenih vplivajo nacionalni davčni predpisi in ker 
oblikovanje celovitega enotnega modela zanjo na ravni EU ne bi bilo ustrezno; ker se 
morajo o finančni udeležbi zaposlenih skrbno odločiti podjetje in njegovi delavci ter pri 
tem upoštevati širše nacionalni in sektorski okvir; ker bi lahko s sklopom temeljnih pravil 
vseeno pridobili zaupanje javnosti in pomagali, da bi finančna udeležba zaposlenih 
dosegla svoje cilje; 

Ovire za izvajanje finančne udeležbe zaposlenih v EU

1. poziva države članice, naj usmerijo pozornost na ovire na nadnacionalni ravni, s katerimi 
se soočajo tako podjetja, ki zaposlenim nudijo sheme v več državah članicah, in zaposleni, 
za katere lahko dvojno obdavčenje pomeni kršitev pravice prostega gibanja;

2. poudarja, da je vzajemno priznavanje obstoječih shem finančne udeležbe pomembno, saj 
zaposlenim lahko pomaga tudi pri naložbah v sheme v drugih državah članicah;

3. vztraja, da bi lahko težavo pomanjkanja informacij o obstoječih shemah finančne udeležbe 
odpravili z večjo preglednostjo na mednarodni ravni, kar bi zmanjšalo stroške tako za 
večja podjetja kot za mala in srednja podjetja ter jim omogočilo izvajanje shem za 
finančno udeležbo zaposlenih, ki bi ustrezale njihovim posebnim potrebam;

4. poudarja, da ni nacionalnih zakonodajnih ukrepov, ki bi podpirali razvoj shem za finančno 
udeležbo zaposlenih; v zvezi s tem opozarja na razlike med državami članicami iz EU-15 
in EU-12 glede njihove ravni vključenosti v te sheme; priznava povezavo med uvedbo 
zakonodajnih ukrepov na nacionalni ravni, ki te sheme podpirajo, in številom zaposlenih, 
ki so vanje vključeni;1

                                               
1 „Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 36.
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Priporočila

5. poziva države članice, naj razmislijo o ustreznih nacionalnih ukrepih, ki bi podjetja 
spodbudili k razvoju in izvajanju prostovoljnih shem za finančno udeležbo zaposlenih, 
odprtih za vse zaposlene brez diskriminacije, pri čemer naj upoštevajo poseben položaj 
malih in srednjih podjetij ter mikropodjetij; poziva države članice, naj okrepijo izmenjavo 
najboljših praks v zvezi s tem;

6. poziva države članice, naj organizacije za lastništvo zaposlenih in deležnike v večji meri 
vključijo v dialog med oblikovalci politike, delodajalci, predstavniki delavcev, vključno s 
socialnimi partnerji, če je to ustrezno, da bi se pri oblikovanju politik upoštevali obstoječi 
primeri najboljše prakse na nacionalni ravni, kar bi podjetjem olajšalo izvajanje finančne 
udeležbe zaposlenih;

7. z zanimanjem pričakuje rezultate pilotnega projekta in oceno ustanovitve evropskih 
centrov za lastništvo zaposlenih; poziva Komisijo, naj preuči, kako bi se lahko 
vključevanje v sheme za finančno udeležbo zaposlenih še bolj razvilo, in državam 
članicam na podlagi tega pilotnega projekta nudi smernice o možnih mehanizmih za to;

8. priznava naslednje prednosti, ki bi jih lahko imela prostovoljna 29. ureditev:

(a) možno enotno pravno ureditev, ki bi bila odprta za zakonodajalce po vsej EU,

(b) tržni pristop, na podlagi katerega bi enotni sistem uporabljala le podjetja, za katera bi 
bil koristen,

(c) dopuščanje razlike v pravni kulturi držav članic, saj bi vzporedno še naprej veljale 
nacionalne ureditve,

(d) veljavnost na nacionalni ravni in/ali po potrebi na ravni EU, ki ne bi bila omejena le na 
čezmejna podjetja;1

9. zato poziva Komisijo in zadevne deležnike, naj še naprej zagovarjajo uporabo pristopa na 
podlagi gradnikov;

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi oceno učinka in študijo o „29. ureditvi“ za finančno 
udeležbo zaposlenih;

11. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z organizacijami za lastništvo zaposlenih, državami 
članicami in socialnimi partnerji razvije nezavezujoč okvirni koncept o osnovnih načelih 
za uspešne sheme za finančno udeležbo zaposlenih, ki bo zajemal naslednje elemente:

(a) usmerjenost v cilj: podjetja in njihovi delavci se morajo dogovoriti o ciljih sheme za 
finančno udeležbo zaposlenih, da bi ugotovili, kateri model je zanje najprimernejši in 
da bi imeli za uresničitev želenega rezultata najboljše možnosti;

(b) prožnost delovanja in prostovoljnost: finančna udeležba zaposlenih se izvaja različno 
v različnih sektorjih, podjetjih različnih velikosti in tipov ter različnih državah 

                                               
1 „Finančna udeležba zaposlenih pri prihodku podjetij“ (PE 475.098), str. 16.
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članicah; odločitev za razvoj in izvajanje sheme za finančno udeležbo zaposlenih bi 
zato morala biti prepuščena posameznim podjetjem ali delodajalcu v povezavi z 
zaposlenimi, ob upoštevanju obstoječe nacionalne zakonodaje in prakse in glede na 
finančno stanje podjetja;

(c) dodatek oziroma dopolnilo pogodbenih prejemkov: model finančne udeležbe 
zaposlenih bi moral pomeniti dodatek k osnovni plači delavca in njegovim 
pogodbenim pravicam, ne pa nadomestilo za te pravice;

(d) prostovoljnost za zaposlene: finančna udeležba zaposlenih je sredstvo, prek katerega 
lahko ti izbirajo, kako izkoristiti tesnejši finančni odnos s svojim delodajalcem; 
končno mora imeti posamezni delavec možnost udeležbe ali neudeležbe, hkrati pa 
morajo imeti to možnost vsi delavci podjetja brez diskriminacije, da bi se dosegla 
resnična vključenost;

(e) o shemi se dogovorijo socialni partnerji: če so v skladu nacionalnimi praksami in 
ustaljenimi običaji socialni partnerji vključeni na ravni podjetja, bi se morali ustrezni 
socialni partnerji dogovoriti o shemah za finančno udeležbo zaposlenih za vsako 
lokalno enoto posebej in jih tako prilagoditi posebnemu položaju in okoliščinam 
zadevnega podjetja in njegovim delavcem; sheme bi morale biti vedno dostopne vsem 
delavcem, tudi tistim, ki niso člani sindikata, odgovornega za pogajanja o pogojih 
določene sheme;

(f) zaposleni morajo dobiti jasne informacije o tveganjih in pravicah, povezanih z 
vključitvijo v določeno shemo: odločitev za vključitev v določeno shemo bi morala 
temeljiti na ozaveščeni privolitvi zaposlenega, ki je v celoti seznanjen s pravicami na 
podlagi priključitve shemi in pogoji, ki veljajo ob odhodu iz podjetja ali izstopu iz 
sheme v vseh možnih okoliščinah;

(g) udeležbo v upravljanju: sheme lahko vključujejo neposredno udeležbo delavca v 
upravljanju podjetja; v tem primeru bi bilo treba pred sprejetjem teh odgovornosti 
jasno opredeliti pravice in odgovornosti;

12. pozdravlja, da so sindikati spremenili stališče do finančne udeležbe zaposlenih, in 
spodbuja socialne partnerje, naj še naprej sodelujejo pri oblikovanju novih možnosti na 
ustreznih ravneh1;

13. spodbuja države članice, naj v partnerstvu z organizacijami za lastništvo zaposlenih 
oblikujejo enotne informacijske portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo dostopne 
delodajalcem in zaposlenim, prek katerih bi predstavili koristi in prednosti finančne 
udeležbe zaposlenih, razpoložljivo državno podporo ali spodbude in različne obstoječe 
modele, da bi lahko delavci bolje spoznali in izkoristili prednosti shem za finančno 
udeležbo zaposlenih, delodajalci pa bi lahko bolje ocenili možnosti, ki so jim na voljo, in 
izzive, povezane z vstopom v določeno shemo;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 „Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.



PE516.876v01-00 8/9 PR\1001463SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast poudarja potrebo po 
„vključujoči rasti“, s katero se prek zaposlovanja, vlaganj v znanje in spretnosti, boja proti 
revščini in posodobitve trgov dela in socialnega varstva med drugim krepi vloga državljanov.

Shema za finančno udeležbo zaposlenih nudi pomemben način za razvoj na teh področjih, 
tako da zagotavlja večjo vključenost delavcev v odločanje v podjetjih, kjer delajo, pomaga 
krepiti dobro upravljanje in zagotavlja delež finančnih koristi pri uspešnem poslovanju.

Z vključenostjo delavcev v upravljanje podjetij se lahko razširijo možnosti za pomembno 
vseživljenjsko učenje v okviru zaposlitve, saj finančna udeležba zaposlenih pogosto vodi v 
dolgoročno načrtovanje – ker so delavci bolj vključeni v odločanje in finančno nagrajevanje, 
razvijejo dolgoročnejše odnose s svojimi delodajalci in jih tako spodbudijo k vlaganju v 
možnosti usposabljanja za svoje delavce.

Finančna udeležba zaposlenih lahko tudi okrepi mala in srednja podjetja, tako da nudi 
mehanizme za inovativno financiranje, saj delavci morda želijo vlagati v delnice podjetij, kjer 
so zaposleni, in tako kapitalizirati njihovo širitev. Prav tako lahko oblikovanje dolgoročnih 
naložb delavcev v njihovem podjetju prispeva k stabilnosti in gotovosti, s katerima se krepijo 
mala in srednja podjetja, delovna mesta pa so zato varnejša.

Kljub tem koristim je finančna udeležba zaposlenih različna glede na različne sektorje, 
velikost podjetij in demografsko sestavo zaposlenih ter v različnih državah članicah.

Vključenost v sheme za finančno udeležbo zaposlenih je na splošno kljub povečanemu 
interesu še vedno razmeroma nizka.

Evropa posebej v primerjavi z ZDA zaostaja, ker so ravni davčne podpore različne in ker ni 
regulativnih spodbud in jasnih praktičnih smernic o izvajanju, kar nesorazmerno škodi malim 
in srednjim podjetjem.

Namen tega poročila je poudariti, da imajo lahko sheme za finančno udeležbo zaposlenih 
pozitivno vlogo pri udeležbi delavcev v upravljanju in finančnem uspehu podjetij, kjer delajo. 

To poročilo zlasti izpostavlja vrsto opomb in priporočil o finančni udeležbi zaposlenih, ki 
lahko prispevajo k prostovoljnemu okviru za svetovanje podjetjem, zaposlenim, socialnim 
partnerjem in državnim organom o oblikovanju in omogočanju shem za finančno udeležbo 
zaposlenih.

Te sheme vključujejo več modelov, ki podjetjem in zaposlenim nudijo možnosti za 
sodelovanje za lastno korist in v korist širše družbe.

Različni modeli služijo različnim ciljem, od neposredne vključenosti zaposlenih v upravljanje 
podjetij, ki zagotavlja, da so dolgoročne odločitve sprejete v korist delavcev, do bonusov za
uspešnost in donosnost z nizkim tveganjem in možnosti za naložbe, ki delavcem omogočijo 
uživanje finančnih koristi, ki izhajajo iz uspešnosti njihovih podjetij.

Finančna udeležba zaposlenih je močno odvisna od nacionalnih pravnih okvirov in pogojev.
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Da bi podjetja v vsaki državi članici razvijala in izvajala sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih, so fiskalne politike in obdavčevanje ključnega pomena, vendar je zaradi vprašanj 
subsidiarnosti in nenehnih dvomov glede možne harmonizacije obdavčevanja vsak 
pomembnejši zakonodajni ukrep na teh področjih na ravni EU malo verjeten in neprimeren.

Vseeno bi na ravni EU lahko sprejeli več ukrepov, da bi olajšali izvajanje finančne udeležbe 
zaposlenih v državah članicah.

EU bi lahko ponudila okvirni koncept s splošnimi smernicami o osnovnih načelih in najboljšo 
prakso, s katerimi bi pomagala pri odločanju glede shem za finančno udeležbo zaposlenih na 
nacionalni ravni in ravni podjetij.

Postavljajo se tudi vprašanja o tem, kako so lahko te sheme učinkovite v nadnacionalnih 
podjetjih, ki delujejo v več kot eni državi članici EU, zlasti ob odsotnosti skupnih davčnih 
pravil. Komisija bi lahko začela raziskavo o možnih načinih za lažje izvajanje finančne 
udeležbe zaposlenih v čezmejnem okviru, zlasti prek prostovoljne 29. ureditve.


