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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida
(2013/2127(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och 
särskilt artikel 3.3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 december 2012 Handlingsplan: 
Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk för mer engagerade 
aktieägare och hållbara företag (COM(2012)0740),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juli om en ram för främjande av 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet(COM(2002)0364) och parlamentets resolution av 
den 5 juni 2003 om detta1,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet inom EU2,

– med beaktande av den undersökning som utfördes på uppdrag av Europaparlamentets 
utskott för sysselsättning och sociala frågor om ekonomiskt deltagande i företagets 
avkastning från de anställdas sida3, och som offentliggjordes i september 2012,

– med beaktande av Pepper IV-rapporten Benchmarking of Employee Participation in 
Profits and Enterprise Results in the Member and Candidate Countries of the European 
Union, som offentliggjordes av fria universitetet i Berlin i oktober 2009, 

– med beaktande av Pepper III-rapporten Promotion of employee participation in profits 
and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the European 
Union, som offentliggjordes av fria universitetet i Berlin i juni 2006, 

– med beaktande av Pepper II-rapporten av den 8 januari 1997 om främjande inom 
medlemsstaterna av arbetstagares möjligheter att ta del av företagsvinster och resultat 
(inklusive andelsägande genom aktieförvärv) (KOM(1996)0697,

– med beaktande av PEPPER I-rapporten Promotion of employee participation in profits 
and enterprise results, som offentliggjordes av kommissionen och Europeiska 
universitetsinstitutet i mars 1991,

– med beaktande av kommissionens pilotprojekt Främjande av personalägande och 
arbetstagardelaktighet1,

                                               
1 EUT C 68 E, 18.3.2004, s. 429.
2 EUT C 51, 17.2.2011 s. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– med beaktande av rapporten av den 18 december 2003 från högnivågruppen av oberoende 
experter om gränsöverskridande hinder för arbetstagarnas ökade ekonomiska delaktighet i 
transnationella företag,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet kan erbjuda direkta ekonomiska 
förmåner som går utöver överenskomna ersättningsstrukturer genom följande:

– Delägande – för stora börsnoterade företag med omsättningsbara aktier som ger 
arbetstagarna rätt att ta del av företagets framgångar och gör dem delvis ansvariga för 
de strategiska besluten och de risker som är förbundna med dessa.

– Vinstdelning – särskilt för små och medelstora företag och mikroföretag eller icke 
börsnoterade företag, vilket kan belöna framgång, komplettera arbetstagarnas 
inkomster och öka deras köpkraft, med en direkt ekonomisk spridningseffekt på den 
lokala ekonomin. 

B. Det finns tre huvudsakliga modeller för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet att välja 
mellan: vinstdelning (kontantbaserad, uppskjuten eller i form av aktier), individuellt 
aktieägande för de anställda (personalaktier eller aktieoptioner) och 
personalaktieoptionsprogram. Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet kan utgöras av 
aktier eller kontanter.

C. Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet, särskilt i form av personalaktieoptionsprogram, 
kan fungera som stötdämpare som ger bonusar eller annan form av kompletterande 
betalning eller belöning som förvaltas i fonder av tredje parter där investeringsrisken 
sprids och arbetstagare garanteras tillgång till en viss pott i händelse av svåra tider, vilket 
skapar extra ekonomisk trygghet för arbetstagarna.

D. Anställningstryggheten ökar genom att de anställda ges möjlighet att köpa upp företag, 
vilket kan göra det lättare för arbetstagare att ta över företag med ekonomiska problem, 
trygga de egna jobben och minska den osäkerhet som andra företags eventuella uppköp av 
företaget innebär. Det kommer också åt problemen med företagsövertagande som ofta 
leder till att företag stängs ned när ett övertagande inte är möjligt. Detta är till särskild 
hjälp för små och medelstora företag samt mikroföretag.

E. Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet minskar kortsiktigheten i företagsledarnas 
strategiska beslut och kan medföra stabilitet, utveckling och tillväxt samtidigt som risken 
för överexpansion, med förlorade arbetstillfällen som följd, minskar.

F. Investeringar i fortbildning gör att de företag som har program för ekonomisk delaktighet 
där arbetstagare kopplas direkt till företaget känner sig säkrare på att få behålla kompetent 

                                                                                                                                                  
1 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533.
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personal. Det skapar incitament för arbetsgivarna att investera i personalutbildning, 
eftersom sannolikheten att få behålla kompetent personal på lång sikt ökar.

G. Både personalägande och vinstdelning är modeller som kan leda till att 
arbetstillfredsställelsen, det psykiska välbefinnandet och den allmänna prestationsnivån 
och motiveringen ökar betydligt.

H. Genom att uppmuntra de anställda att utveckla en känsla av ägarskap och ansvar ökar 
deras känsla av tillhörighet och sannolikheten för att arbetsgivarna ska engagera sig i dem 
och förstå deras problem, synsätt och idéer.

I. Arbetstagarinflytande i företagsledningen genom rösträtt eller andra former av inflytande 
kan hjälpa de anställda att bättre förstå en situation då företaget står inför svårigheter, och 
även få dem att uppskatta och ge dem en möjlighet att tjäna på att det går bra för företaget. 

J. Program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet kan spela en viktig roll genom att 
arbetstagarna involveras i informationsutbytet och samrådet under omorganiseringar.

K. Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet påverkas av nationella skatteregler och man bör 
inte utveckla en enhetlig modell enligt principen ”en modell för alla” på EU-nivå. 
Företaget och dess anställda måste fatta väl avvägda beslut om arbetstagarnas ekonomiska 
delaktighet, med hänsyn till ett större nationellt och branschspecifikt sammanhang. En 
uppsättning viktiga grundprinciper kan dock skapa förtroende hos allmänheten och bidra 
till att målen för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet uppnås. 

Hinder för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet i EU

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta de gränsöverskridande hindren 
för både de företag som erbjuder program för anställda i flera medlemsstater, och för de 
anställda, för vilka dubbelbeskattning kan utgöra ett åsidosättande av rätten till fri 
rörlighet.

2. Europaparlamentet betonar vikten av ömsesidigt erkännande av de nuvarande 
programmen för ekonomisk delaktighet, eftersom detta kan hjälpa anställda att också 
investera i program i andra medlemsstater.

3. Europaparlamentet insisterar på att bristen på information om de nuvarande programmen 
för ekonomisk delaktighet skulle kunna uppvägas av större öppenhet på internationell 
nivå, vilket skulle kunna minska kostnaderna för både större företag och små och 
medelstora företag, så att de skulle kunna införa program för arbetstagarnas delaktighet 
som passar deras särskilda behov. 

4. Europaparlamentet pekar på bristen på nationella lagstiftningsåtgärder som gynnar 
utvecklingen av program för arbetstagares ekonomiska delaktighet. Parlamentet noterar i 
detta avseende olikheterna mellan EU-15- och EU-12-länderna i fråga om deras 
deltagande i program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet. Parlamentet ser att det 
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finns en koppling mellan införandet av nationella lagstiftningsåtgärder för program för 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet och antalet anställda som deltar i sådana program1.

Rekommendationer

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga lämpliga nationella åtgärder 
som uppmuntrar företag att utveckla och genomföra frivilliga program för arbetstagarnas 
ekonomiska delaktighet som är öppna för alla anställda, utan diskriminering, med hänsyn 
till små och medelstora företags samt mikroföretags särskilda situation. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att öka utbyten av bästa praxis i detta avseende.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra föreningar för personalägande och 
berörda aktörer mer delaktiga i dialogen mellan politiska beslutsfattare, arbetsgivare och 
arbetstagarrepresentanter, inklusive vid behov arbetsmarknadsparter, för att se till att de 
exempel på bästa praxis som finns på nationell nivå beaktas vid utvecklingen av nationella 
åtgärder som underlättar företagens genomförande av program för arbetstagarnas 
ekonomiska delaktighet.

7. Europaparlamentet ser mycket fram emot resultaten av pilotprojektet och utvärderingen av 
inrättandet av europeiska centrum för personalägande. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka vad som kan göras för att vidareutveckla deltagandet i 
program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet och ge medlemsstaterna vägledning 
om eventuella mekanismer för detta, mot bakgrund av detta pilotprojekt.

8. Europaparlamentet erkänner de fördelar som ett 29:e frivilligt system för anslutning skulle 
innebära i form av 

a) en frivillig gemensam lagstiftning som är öppen för arbetstagare i hela EU,

b) en marknadsbaserad strategi där endast de företag som anser sig kunna dra nytta av det 
gemensamma regelverket skulle använda det,

c) tillåtna skillnader mellan medlemsstaternas rättsliga kulturer genom att de nationella 
regelverken fortsätter att existera parallellt,

d) tillämplighet på nationell nivå och/eller EU-nivå vid behov och inte begränsat endast 
till gränsöverskridande företag2.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de berörda aktörerna att därför fortsätta 
förespråka respekt för en ”strategi med byggklossar”.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera en konsekvensbedömning och 
en studie om ett ”29:e system” för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med föreningar för 
personalägande, medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna utveckla ett icke bindande 

                                               
1 Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (PE 475.098), s. 36).
2 Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (PE 475.098), s. 16).
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ramkoncept om grundprinciper för framgångsrika program för arbetstagarnas ekonomiska 
delaktighet som innehåller följande:

a) Målorientering: Företag och deras personal måste enas om målen för ett program för 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet för att kunna bestämma vilken modell som är 
mest lämplig och har bäst chans att ge önskvärt resultat.

b) Flexibilitet och frivillighet: Program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet 
fungerar olika i olika branscher, företag av olika storlek och typ och i olika 
medlemsstater; beslutet att utveckla och genomföra ett program för arbetstagarnas 
ekonomiska delaktighet bör därför fattas av det enskilda företaget eller den enskilda 
arbetsgivaren i samverkan med de anställda, med hänsyn till gällande nationell 
lagstiftning och praxis och med utgångspunkt i företagets ekonomiska situation.

c) Komplement till den avtalsenliga lönen: alla modeller för arbetstagarnas ekonomiska 
delaktighet bör vara ett komplement till arbetstagarens grundlön och avtalsenliga 
rättigheter, inte en ersättning för dessa.

d) Frivillighet för de anställda: arbetstagarnas ekonomiska delaktighet låter de anställda 
välja hur de ska dra nytta av ett närmare ekonomiskt förhållande med arbetsgivaren; 
det måste i slutändan vara frivilligt för den enskilde arbetstagaren att vara med eller 
inte, men samtidigt måste det vara tillgängligt på lika villkor för alla anställda vid ett 
företag, utan diskriminering, för att skapa verklig delaktighet.

e) Framförhandlat av arbetsmarknadsparterna: om nationell praxis och tradition 
inkluderar arbetsmarknadsparter på företagsnivå bör program för arbetstagarnas 
ekonomiska delaktighet förhandlas fram lokalt av relevanta arbetsmarknadsparter vid 
varje arbetsplats för att anpassas till företagets och dess anställdas särskilda villkor och 
förhållanden; sådana program bör alltid vara öppna för samtliga anställda, även för 
dem som inte är medlemmar i den fackförening som är ansvarig för att förhandla fram 
villkoren i ett program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet.

f) Tydlig information måste ges till de anställda om de risker och rättigheter som är 
förknippade med att vara med i ett program för arbetstagarnas ekonomiska 
delaktighet: beslutet att ansluta sig till ett program för arbetstagarnas ekonomiska 
delaktighet bör grundas på ett förhandsgodkännande från en anställd som känner till 
alla de rättigheter som en anslutning till ett program innebär och de villkor som gäller 
när man lämnar ett företag eller ett program, oavsett omständigheter.

g) Inflytande i ledningen: program får innehålla direkt arbetstagarinflytande i 
företagsledningen; om så är fallet bör rättigheter och skyldigheter vara klart 
definierade innan man enas om sådana skyldigheter.

12. Europaparlamentet välkomnar den attitydförändring som har skett i fackföreningar till 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet och uppmuntrar arbetsmarknadsparterna att 
fortsätta samarbeta för att skapa nya möjligheter på relevanta nivåer1.

                                               
1 Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (PE 475.098), s. 35).
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13. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att, i samarbete med föreningar för 
personalägande, utveckla gemensamma informationsportaler (one-stop shops) som är 
tillgängliga för arbetsgivare och arbetstagare, och att redogöra för förmånerna och 
fördelarna med arbetstagarnas ekonomiska delaktighet, för de tillgängliga nationella 
bidragen eller incitamenten och de olika modeller som finns, för att arbetstagarna ska bli 
mer medvetna och bättre utnyttja de fördelar som program för arbetstagarnas ekonomiska 
delaktighet ger och det ska bli lättare för anställda att bedöma de alternativ som finns 
tillgängliga och de utmaningar som är förknippade med en anslutning till ett program för 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

EU 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla belyser behovet av en tillväxt för alla, 
som bland annat ger medborgare egenmakt via deras anställning, investerar i kompetens, 
bekämpar fattigdom och moderniserar arbetsmarknader och den sociala tryggheten.

Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet erbjuder ett konkret sätt att utveckla dessa teman på 
genom att ge arbetstagare mer inflytande i beslutsfattandet i de företag där de arbetar, bidra 
till en bättre företagsledning och garantera en andel av den ekonomiska vinsten i ett 
framgångsrikt företag.

Sådant arbetstagarinflytande i bolagsstyrning kan skapa möjligheter för tillgång till ett 
meningsfullt livslångt lärande inom ramen för anställningen eftersom arbetstagarnas 
ekonomiska delaktighet ofta utvecklar ett långsiktigt tänkande. Då arbetstagare får mer 
inflytande över beslutsprocessen och del av den ekonomiska avkastningen kommer de att 
utveckla en varaktig förbindelse med sin arbetsgivare som ger arbetsgivaren incitament att 
investera i utbildningsmöjligheter för sin personal.

Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet kan också stärka små och medelstora företag genom 
att erbjuda mekanismer för innovativ finansiering eftersom arbetstagare kanske vill investera i 
det företagets aktier där de är anställda, och tillgängliggöra kapital för expansion. Dessutom 
kan utvecklingen av de anställdas långsiktiga investeringar i sitt företag bidra till stabilitet och 
säkerhet, vilket stärker små och medelstora företag och på så sätt skapar tryggare jobb.

Trots dessa fördelar varierar deltagandet i arbetstagarnas ekonomiska delaktighet beroende på 
sektor, företagets storlek, de anställdas sammansättning och medlemsstat.

Det allmänna deltagandet i dessa program är fortfarande ganska lågt trots att intresset för 
programmen har ökat.

Framför allt halkar Europa efter i jämförelse med USA på grund av ett fragmenterat 
skattestöd och brist på rättsliga incitament samt tydlig praktisk vägledning om genomförande, 
vilket påverkar små och medelstora företag på ett oproportionerligt sätt.

Detta betänkande syftar till att framhålla den positiva roll som program för arbetstagarnas 
ekonomiska delaktighet kan spela för arbetstagarinflytandet i en företagsledning och ett 
företags ekonomiska framgångar.

I synnerhet betonar betänkandet en rad iakttagelser och rekommendationer beträffande 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet som kan leda till ett frivilligt ramverk som ger råd till 
företag, anställda, arbetsmarknadsparter och nationella myndigheter om hur de bäst kan 
utveckla och underlätta program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet.

Det finns flera modeller för program för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet som ger 
företag och anställda möjlighet att samarbeta på ett sätt som gagnar dem själva och samhället i 
stort. 

Olika modeller har olika syften – alltifrån direkt arbetstagarinflytande i bolagsledningen som 
garanterar långsiktiga beslut i de anställdas intresse, till prestationsbonusar och vinstbonusar 
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med låg risk samt investeringsalternativ som gör att arbetstagare gynnas ekonomiskt av att 
deras företag är framgångsrikt. 

Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet är helt beroende av nationella regelverk och villkor.
Finanspolitik och beskattning är viktiga faktorer för att företag i varje medlemsstat ska 
utveckla och genomföra program för arbetstagarnas ekonomiska deltagande, men frågor om 
subsidiaritet och fortsatt osäkerhet inför en eventuell skatteharmonisering gör att det är 
osannolikt och olämpligt med genomgripande lagstiftningsåtgärder på dessa områden på EU-
nivå.

Det finns dock ett antal åtgärder som kan vidtas på EU-nivå för att underlätta ett införande av 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet i medlemsstaterna.

EU skulle kunna tillhandahålla ett ”ramkoncept” med allmän vägledning om grundprinciper 
samt bästa praxis som underlättar beslutsfattandet på nationell nivå och företagsnivå vad 
gäller program för ekonomisk delaktighet.

Det finns också tveksamheter om huruvida program för arbetstagarnas ekonomiska 
delaktighet kan fungera effektivt för transnationella företag som bedriver verksamhet i mer än 
en EU-medlemsstat, särskilt då det saknas gemensamma skatteregler. Kommissionen skulle 
kunna utreda eventuella metoder för att underlätta gränsöverskridande program för 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet, genom framför allt ett frivilligt 29:e system.


