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Δικαίωμα των εργαζομένων για
ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά το
δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση, εφαρμόζοντας μέτρα που έχουν
σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ή θεσπίζοντας με οδηγίες
ελάχιστες απαιτήσεις.

Νομική βάση

Άρθρα 5, 114, 115, 151 και 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Η ΕΕ στηρίζει και συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών που σχετίζονται με
τη συμμετοχή των εργαζομένων με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των βασικών στόχων
της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, οι οποίοι
περιλαμβάνουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την κατάλληλη κοινωνική
προστασία, υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Επιτεύγματα

Α. Ιστορικό
Το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή αποτελεί κεντρικό
θέμα του ευρωπαϊκού διαλόγου αφότου εγκρίθηκε το Πρώτο Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης
από το Συμβούλιο το 1974. Ο κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων
των Εργαζομένων του 1989 (κοινωνικός χάρτης) τόνιζε ότι ήταν επιθυμητό να προάγεται η
συμμετοχή των εργαζομένων. Οι προτάσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα έχουν ωστόσο
συναντήσει συχνά αντίσταση. Μία κατάλληλη νομική βάση για κοινοτική νομοθεσία στον
τομέα του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση θεσπίσθηκε μόνον
αφότου η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωμάτωσε τη Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική
στο κείμενο της Συνθήκης ΕΚ. Η νομοθεσία που είχε εγκριθεί παλαιότερα βασιζόταν κυρίως σε
άρθρα της Συνθήκης που προέβλεπαν κοινοτικά μέτρα με στόχο την επίτευξη της ελευθερίας
εγκατάστασης ή την προσέγγιση των νομοθεσιών στην κοινή ή την εσωτερική αγορά. Η πρώτη
σχετική οδηγία στον εν λόγω τομέα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεων (οδηγία
94/45/EΚ του Συμβουλίου) εγκρίθηκε δυνάμει της Συμφωνίας για την Κοινωνική Πολιτική·
εν συνεχεία η εφαρμογή της επεκτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1997. Όσον αφορά τη
συμμετοχή των εργαζομένων, το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ αναθέτει στο Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο την αρμοδιότητα να εγκρίνουν:
— μέτρα που προορίζονται για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·
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— οδηγίες που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για σταδιακή υλοποίηση.

Σε αυτό το πεδίο εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία με εκ των προτέρων
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών.
Β. Ισχύουσα νομοθεσία
Μολονότι υφίστανται στο πλαίσιο ορισμένων εθνικών δημοσίων διοικήσεων συστήματα
ενημέρωσης και διαβούλευσης, καμία από τις οδηγίες περί δικαιώματος των εργαζομένων στην
ενημέρωση και τη διαβούλευση δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες διοικήσεις (βλέπε υποθέσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C-583/10, Nolan και C-108/10, Scattolon), πέραν της πρόνοιας ότι
οι δημόσιες επιχειρήσεις καλύπτονται όταν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως
εάν ο χαρακτήρας τους είναι κερδοσκοπικός ή μη. Κατά τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία
περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 2001, το Κοινοβούλιο επιχείρησε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής
της οδηγίας στο δημόσιο τομέα αλλά τούτο απορρίφθηκε από το Συμβούλιο. Ωστόσο, τον
Δεκέμβριο του 2015, η επιτροπή τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τον κλάδο της δημόσιας
διοίκησης υπέγραψε συμφωνία κοινωνικών εταίρων σχετικά με κοινά ελάχιστα πρότυπα για
τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση, όσον
αφορά ζητήματα αναδιάρθρωσης, ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,
χρόνου εργασίας, και υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Για να καταστεί δεσμευτική για όλα
τα κράτη μέλη, η συμφωνία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση του Συμβουλίου έπειτα
από πρόταση της Επιτροπής. Σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει η Επιτροπή (5.10.7),
θα πρέπει να δρομολογηθεί σύντομα εκτίμηση επιπτώσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν
οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της μεταφοράς της σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα εξετάσει
περαιτέρω ιδίως την αντιπροσωπευτικότητα των υπογραφόντων, τη νομιμότητα της συμφωνίας
σε σχέση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και τον σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και
της αναλογικότητας.
Μια πρώτη ομάδα οδηγιών αφορά το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και
διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο επί διαφόρων σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις
οικονομικές επιδόσεις, την οικονομική ευρωστία και τα σχέδια για μελλοντική ανάπτυξη μιας
εταιρείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απασχόληση:
— Οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1975 που αφορά τις

ομαδικές απολύσεις, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/56/EΟΚ και 98/59/ΕΚ του
Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ο εργοδότης πρέπει να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις
με τους εργαζομένους στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων με σκοπό να εντοπιστούν
τρόποι και μέσα για την αποφυγή ομαδικών απολύσεων ή για να περιοριστεί ο αριθμός
των εργαζομένων που πλήττονται και να αμβλυνθούν οι συνέπειες. Η οδηγία προβλέπει
επίσης διαδικασία κοινοποίησης για δημόσιες αρχές·

— Οδηγία 2001/23/EΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 σχετικά με τη διατήρηση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ενοποίηση των οδηγιών του
Συμβουλίου 77/187/EΟΚ και 98/50/EΚ), δυνάμει της οποίας οι εργαζόμενοι πρέπει να
ενημερώνονται για τους λόγους της μεταβίβασης και για τις συνέπειές της· περιέχει επίσης
κρίσιμες διατάξεις περί διατήρησης των θέσεων απασχόλησης και των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων·

— Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.7.pdf
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εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία ορίζει ελάχιστες κοινές προϋποθέσεις
για εθνικές διατάξεις σχετικά με την προστασία του δικαιώματος ενημέρωσης των
εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την
κατάσταση απασχόλησης που επηρεάζουν τον χώρο εργασίας τους.

Οι εν λόγω τρεις οδηγίες έχουν υποβληθεί σε έλεγχο καταλληλότητας από την Επιτροπή,
η οποία συμπέρανε τον Ιούλιο 2013 ότι οι οδηγίες είναι μεν εν πολλοίς κατάλληλες για
την επίτευξη του σκοπού τους και ότι τα οφέλη είναι πιο σημαντικά από το κόστος,
αλλά ότι εξακολουθούν δε να υπάρχουν ατέλειες, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των
οδηγιών στους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ναυτικούς και στις μικρές και
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και ότι κάποιοι ορισμοί χρειάζεται να εξετασθούν
περαιτέρω και να συζητηθούν (SWD(2013)0293). Εξεταζόταν το ενδεχόμενο αναδιατύπωσης
των οδηγιών περί ενημέρωσης και διαβούλευσης (C(2015)2303), αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται
να μην περιλαμβάνεται πλέον στην ημερήσια διάταξη, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ούτε για το 2016 ούτε για το 2017.
Όσον αφορά τους ναυτικούς, η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε τον Ιούλιο του 2015
έκθεση σχετικά με την οδηγία για τους ναυτικούς, επί της οποίας οι κοινωνικοί εταίροι
διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για
τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Η οδηγία αυτή θα θέσει τέρμα στην εξαίρεση των ναυτικών από τις
υφιστάμενες οδηγίες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων που ισχύουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μία δεύτερη ομάδα οδηγιών ενσωματώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων περί ενημέρωσης
και διαβούλευσης σε καταστάσεις διεθνικού χαρακτήρα:
— Οδηγία 94/45/EΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, όπως αναθεωρήθηκε

από την οδηγία 2009/38/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων: αυτή η οδηγία περιέχει γενικούς κανόνες
για να εξασφαλίζεται ότι σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και σε συγχωνευόμενες
επιχειρήσεις ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και ζητείται η γνώμη τους. Στα ευρωπαϊκά
συμβούλια εργαζομένων συνευρίσκονται με την κεντρική διεύθυνση οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων από ολόκληρη την Ευρώπη για να συζητήσουν θέματα όπως οι
επιδόσεις, οι προοπτικές και η απασχόληση, η αναδιάρθρωση και οι πολιτικές ανθρωπίνων
πόρων μιας εταιρείας. Στους εργαζομένους έχουν επίσης χορηγηθεί ορισμένα δικαιώματα
για ενημέρωση και διαβούλευση σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον. Έως τον
Απρίλιο 2011, 18 000 εκπρόσωποι εργαζομένων συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά συμβούλια
εργαζομένων εκπροσωπώντας τα συμφέροντα 18 εκατομμυρίων εργαζομένων·

— Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, σύμφωνα με την οποία
στους εργαζομένους στις σχετικές εταιρείες ή τους εκπροσώπους τους πρέπει να παρέχεται
δυνατότητα να δηλώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προβλέψιμες συνέπειες από τη
συγκεκριμένη προσφορά στην απασχόληση· ισχύουν επίσης οι συνήθεις κανόνες σχετικά
με την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς·

— Οδηγία 2011/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011 για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (που κωδικοποιεί και καταργεί
την οδηγία 78/855/EΟΚ), σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που
συγχωνεύονται προστατεύονται στον βαθμό ο οποίος προβλέπεται στην οδηγία για τις
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
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Το 2017, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει αξιολόγηση REFIT της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά
συμβούλια εργαζομένων, και έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την ίδια οδηγία με σκοπό τη
βελτίωση της εφαρμογής της και για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.
Μια τρίτη ομάδα οδηγιών αποσκοπεί στον καθορισμό κανόνων που ισχύουν σε καταστάσεις
διεθνικού χαρακτήρα και οι οποίοι κανόνες χορηγούν εν μέρει δικαιώματα συμμετοχής στη
λήψη αποφάσεων:
— Οδηγία 2001/86/EΚ του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 για τη συμπλήρωση του

καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων: το
καταστατικό της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρείας, που εγκρίθηκε από τον κανονισμό (EΚ)
αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, συμπληρώνεται από μια οδηγία που θεσπίζει κανόνες
για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αποφάσεις που αφορούν τη στρατηγική ανάπτυξη
της εταιρείας. Όχι μόνον διενεργείται ενημέρωση των εργαζομένων και διαβούλευση
με αυτούς μέσω φορέα παρόμοιου προς ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, αλλά
προβλέπεται συμμετοχή των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου όταν αυτή
η μορφή συμμετοχής εφαρμοζόταν στις σε επίπεδο κράτους μέλους ιδρυτικές εταιρείες
(όπως συμβαίνει στα εθνικά συστήματα πολλών κρατών μελών)·

— Οδηγία 2003/72/EΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη συμπλήρωση
του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003
του Συμβουλίου) όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων: αυτή η οδηγία ορίζει
κανόνες σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς
συνεταιρισμούς, για να εξασφαλίζεται ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να
ασκούν επιρροή στη διοίκηση της επιχείρησης. Οι συνεταιρισμοί έχουν ειδικό πρότυπο
διακυβέρνησης που βασίζεται στην συγκυριότητα, τη δημοκρατική συμμετοχή και τον
έλεγχο από τα μέλη·

— Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών η οποία
επίσης περιέχει κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό του καθεστώτος συμμετοχής των
εργαζομένων που πρέπει να ισχύει στη συγχωνευμένη εταιρεία.

Μετά την απόσυρση των προτάσεων της το 2006, η Επιτροπή κατέθεσε το 2012 πρόταση
σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος (FE). Κατόπιν τούτου, τον Μάρτιο
του 2015, η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της. Στις 14 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή
εκλήθη από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταθέσει χωρίς χρονοτριβή
«μία ή περισσότερες προτάσεις σχετικά με τα ταμεία αλληλασφάλισης και τη δυνατότητά
τους να λειτουργούν σε ευρωπαϊκή και διασυνοριακή κλίμακα». Ορισμένα κράτη μέλη
εναντιώνονται στην ιδέα αυτή και οιοδήποτε από αυτά θα μπορούσε να θέσει εμπόδιο σε
πρόταση που έχει συνταχθεί δυνάμει της επί του παρόντος προτιμώμενης νομικής βάσης,
ήτοι του άρθρου 352 της ΣΛΕΕ (επικουρικές εξουσίες) το οποίο απαιτεί ομοφωνία και την
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή αποφάσισε συνεπώς να μην διεξάγει
τις συνήθεις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και εκτίμησης αντικτύπου που προηγούνται
μιας νομοθετικής πρότασης. Αντ' αυτού, όπως ανακοινώθηκε στην πρωτοβουλία για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα (COM(2011)0682), η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα πολλαπλών
ενδιαφερομένων (GECES) με διάφορα κράτη μέλη και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για
την αντιμετώπιση, εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, των προβλημάτων που φαίνεται
να αντιμετωπίζουν τα ταμεία αλληλασφάλισης όταν επιχειρούν να δράσουν σε διασυνοριακό
επίπεδο. Τον Οκτώβριο 2016, η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε μια έκθεση, με
συστάσεις βάσει έρευνας, για συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση της ανάπτυξης της
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας πτυχές όπως η αύξηση

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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της προβολής τους, η διευκόλυνση της πρόσβασής σε χρηματοδότηση, η εξασφάλιση ευνοϊκού
νομικού και κανονιστικού πλαισίου και η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ.
Η τέταρτη ομάδα αποτελείται από: δύο διατομεακές συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων
όπως τις εφάρμοσε το Συμβούλιο (οδηγίες 97/81/ΕΚ για την εργασία μερικής απασχόλησης
και 99/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου, αμφότερες του Συμβουλίου), από την
οδηγία 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και από
ορισμένες οδηγίες περί υγείας και ασφάλειας· όλα τα παραπάνω μέσα περιέχουν διατάξεις οι
οποίες αφορούν εμμέσως την ενημέρωση και τη διαβούλευση. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου λόγου χάρη πρέπει να ενημερώνονται από τους εργοδότες τους σχετικά με
κενές θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Γ. Λοιπές πρωτοβουλίες
Με δεδομένα την αυξανόμενη διεθνή διάσταση που παρατηρείται στην οργάνωση των
εταιρειών και τη μεγαλύτερη έμφαση που δίδεται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, εταιρείες και
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν αρχίσει να συνάπτουν διεθνικές εταιρικές συμφωνίες,
όπου περιλαμβάνονται νέες προσεγγίσεις στον διάλογο μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Τα
κείμενα των διεθνικών εταιρικών συμφωνιών λαμβάνουν διάφορες μορφές και συντάσσονται
από κοινού αφενός από εκπροσώπους εταιρείας ή ομίλου εταιρειών και αφετέρου από μία
ή περισσότερες οργανώσεις των εργαζομένων με σκοπό την εφαρμογή τους σε περισσότερα
του ενός κράτη μέλη. Στα τέλη του 2016 υπήρχαν 265 συμφωνίες αυτού του είδους σε 178
επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες κάλυπταν περισσότερους από 10 εκατομμύρια
εργαζόμενους. Ωστόσο, η πρακτική αυτού του είδους μπορεί να εγείρει νομικά και πολιτικά
θέματα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των διαφόρων κατακόρυφων επιπέδων κοινωνικού
διαλόγου (διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό) και των οριζόντιων πεδίων εφαρμογής του (διατομεακό,
ανά συγκεκριμένο τομέα και σε κλίμακα εταιρείας). Πέραν τούτου μπορεί να προκύψουν
διαφορές μεταξύ του διεθνικού πεδίου εφαρμογής των διεθνικών εταιρικών συμφωνιών που
έχουν συναφθεί και των εθνικών κανόνων και σημείων αναφοράς και είναι λίγοι οι μηχανισμοί
διευθετήσεως διαφορών.
Η ΕΕ σκοπεύει να συνοδεύσει και να παρακολουθήσει την εξέλιξη των διεθνικών εταιρικών
συμφωνιών στηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών και την ερευνητική δραστηριότητα.
Στο ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές
διαπραγματεύσεις και τον διεθνικό κοινωνικό διάλογο, το Κοινοβούλιο πρότεινε να εξετάσει
η Επιτροπή εάν υπάρχει ανάγκη για ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις
ευρωπαϊκές διεθνικές εταιρικές συμφωνίες για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου
και διαφάνεια, το οποίο να περιλαμβάνει ρήτρες για να εξασφαλίζεται ότι η σύναψη διεθνικής
εταιρικής συμφωνίας δεν οδηγεί σε αποφυγή των ισχυουσών εθνικών συλλογικών συμφωνιών.
Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης το 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε τον ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων εντός του Απριλίου 2017. Αυτό δίνει το δικαίωμα σε όλους τους
εργαζομένους σε όλους τους τομείς, να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους, άμεσα
ή μέσω των εκπροσώπων τους σχετικά με κάθε ζήτημα που τους αφορά, όπως μεταβίβασης,
αναδιάρθρωσης ή συγχώνευσης επιχειρήσεων και ομαδικών απολύσεων. Προχωρεί πέρα από το
σημερινό κεκτημένο της Ένωσης υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον αριθμό
του προσωπικού, και το καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του καλύπτει τόσο την αναδιάρθρωση όσο
και τη συγχώνευση των εταιρειών και — μέσω του δικαιώματος όχι μόνο πληροφόρησης αλλά
και διαβούλευσης σχετικά με κάθε τέτοια εταιρική πράξη — προβλέπει την ανταλλαγή απόψεων
και την καθιέρωση μόνιμου διαλόγου με τον εργοδότη.
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα που ζητούσαν να έχουν οι εργαζόμενοι το
δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας. Το δικαίωμα στην ενημέρωση,
διαβούλευση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων πρέπει να εφαρμόζεται τόσο σε εθνικές
όσο και σε διεθνικές εταιρείες ασχέτως του νομικού τους καθεστώτος. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επανέλαβε την έκκλησή του σχετικά με την συμπερίληψη των εργαζομένων του
δημοσίου τομέα στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί ενημέρωσης και διαβούλευσης στο
ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/14/
ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεδομένου ότι τίθεται θέμα ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων.
Θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει όχι μόνον να έχουν δικαίωμα στην
ενημέρωση και τη διενέργεια διαβούλευσης αλλά επίσης και το δικαίωμα να συμμετέχουν
στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων όπως είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι αλλαγές
στην οργάνωση της εργασίας, την παραγωγή και τον οικονομικό σχεδιασμό. Επί του
παρόντος, στο Κοινοβούλιο βρίσκεται υπό εκπόνηση μια έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά
με τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στα εποπτικά συμβούλια. Το σχέδιο έκθεσης
(2015/2222(INI)) προτείνει τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ στις υφιστάμενες οδηγίες,
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης ότι η έδρα μιας εταιρίας πρέπει να συμπίπτει με τον
πραγματικό τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση
των δικαιωμάτων εκπροσώπησης των εργαζομένων στα εποπτικά συμβούλια. Το σχέδιο
έκθεσης ζητά τυποποιημένους κανόνες για την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα εποπτικά
συμβούλια, οι οποίοι θα μπορούσαν να ισχύουν ως παγκόσμιο πρότυπο σε όλες τις οδηγίες
του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου. Επίσης, συνιστά ελάχιστα πρότυπα, π.χ. σχετικά με τα
ίσα δικαιώματα των εκπροσώπων των εργαζομένων σε σύγκριση με τους εκπροσώπους της
διοίκησης, καθώς και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο εσωτερικό του εποπτικού
συμβουλίου.
Στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή
σχετικά με «την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και
τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων», το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει
το ταχύτερο δυνατό πρόταση νομικής πράξης η οποία θα πρέπει να προβλέπει πλήρη και
έγκαιρη ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με οποιαδήποτε προτεινόμενη
επιχείρηση αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους επιλέχθηκαν
τα προβλεπόμενα μέτρα, και να ορίζει εύλογο χρονοδιάγραμμα για διαβουλεύσεις. Αυτή
η έγκαιρη διαβούλευση πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στις σχετικές εταιρείες και τους
εκπροσώπους των εργαζομένων τους να διαπραγματευθούν συλλογικές συμβάσεις που να
καλύπτουν τα θέματα που ανακύπτουν από την αναδιάρθρωση. Στη συνέχεια, στις 13
Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Ποιοτικό Πλαίσιο της ΕΕ
για την πρόβλεψη των αλλαγών και της αναδιάρθρωσης» (COM(2013)0882), στην οποία
απαιτείται η βελτίωση του εντοπισμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης ορισμένων
αρχών και ορθών πρακτικών όσον αφορά την πρόβλεψη των αλλαγών και τη διαχείριση των
δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης από τις εταιρείες και από τις δημόσιες αρχές. Ωστόσο, στο
από 22ας Οκτωβρίου 2014 ψήφισμά του με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό
των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014», το Κοινοβούλιο
επανέλαβε την έκκλησή του για έγκριση νομικής πράξης που θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση
οικονομικά και κοινωνικά υπεύθυνης προσαρμογής στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην
ευρωπαϊκή βιομηχανία με τρόπο ώστε να διατηρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων χωρίς
να επιβαρύνονται υπερβολικά οι εταιρείες και συγκεκριμένα οι MMΕ.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας το 2017,
η οποία θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης μελέτης, την εμπειρία από
πρόσφατες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων όπως η Caterpillar, και τα αποτελέσματα της
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που
ολοκληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016, για να εκτιμήσει κατά πόσο απαιτείται πιο δυναμική
δράση.
Πιο πρόσφατα, το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με
έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, υπενθύμισε την αξία της συμμετοχής των
εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των εταιρειών, με σκοπό την αξιοποίηση
νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας και την πρόβλεψη των οικονομικών μεταβολών, και
υπέδειξε τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, όπως είναι οι συνεταιρισμοί, ως ένα καλό
παράδειγμα όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της
κοινωνικής ένταξης και την προώθηση μιας συμμετοχικής οικονομίας.
Στο ψήφισμά του της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική
επαναβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων περιπτώσεων της Caterpillar και της Alstom,
το Κοινοβούλιο κάλεσε όλες τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη συμμορφώνονται πλήρως με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την
ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, ιδίως στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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