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Τροπολογία 1
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με 
τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί 
για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573 
τελικό),

Or. en

Τροπολογία 2
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2006, με 
τίτλο "Εφαρμογή του κοινοτικού 
προγράμματος της Λισσαβώνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση -
Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Εξασφάλιση 
της συνέχειας με μια νέα αρχή" 
(COM(2006) 117 τελικό)·

Or. en

Τροπολογία 3
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση ίδιας 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (2012/2061(INI)) με θέμα 
"Ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση 
της αναδιάρθρωσης",

Or. en

Τροπολογία 4
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα 
οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων 
(ΟΣΕ) μπορούν να παρέχουν άμεσα 
οικονομικά οφέλη πάνω και πέραν των 
συμφωνημένων διαρθρώσεων των 
βασικών αποδοχών μέσω:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα 
οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων 
(ΟΣΕ) μπορούν να παρέχουν άμεσα 
οικονομικά οφέλη που χωρίς καμία 
εξαίρεση βρίσκονται πάνω και πέραν των 
συμφωνημένων διαρθρώσεων των 
βασικών αποδοχών μέσω:

Or. en

Τροπολογία 5
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 1η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο –
για μεγάλες εισηγμένες εταιρείες με 
διαπραγματεύσιμες μετοχές– η οποία 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα
να δρέπουν τους καρπούς της επιτυχίας της 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. Γλωσσική 
βελτίωση του φινλανδικού κειμένου.
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επιχείρησης και τους προσφέρει μερίδιο 
στην ευθύνη και τους κινδύνους που 
συνδέονται με στρατηγικές αποφάσεις,

Or. fi

Τροπολογία 6
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 1η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο –
για μεγάλες εισηγμένες εταιρείες με 
διαπραγματεύσιμες μετοχές– η οποία 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να δρέπουν τους καρπούς της επιτυχίας της 
επιχείρησης και τους προσφέρει μερίδιο
στην ευθύνη και τους κινδύνους που 
συνδέονται με στρατηγικές αποφάσεις,

της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο – η 
οποία παρέχει στους εργαζομένους το 
δικαίωμα να δρέπουν τους καρπούς της 
επιτυχίας της επιχείρησης ενώ παράλληλα 
συμμετέχουν στην ευθύνη και τους 
κινδύνους που συνδέονται με στρατηγικές 
αποφάσεις,

Or. en

Τροπολογία 7
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 1η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο –
για μεγάλες εισηγμένες εταιρείες με 
διαπραγματεύσιμες μετοχές– η οποία 
παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα 
να δρέπουν τους καρπούς της επιτυχίας της 
επιχείρησης και τους προσφέρει μερίδιο 
στην ευθύνη και τους κινδύνους που 
συνδέονται με στρατηγικές αποφάσεις,

της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο –
για εταιρείες με διαπραγματεύσιμες 
μετοχές– η οποία παρέχει στους 
εργαζομένους το δικαίωμα να δρέπουν 
τους καρπούς της επιτυχίας της 
επιχείρησης και τους προσφέρει μερίδιο 
στην ευθύνη και τους κινδύνους που 
συνδέονται με στρατηγικές αποφάσεις,

Or. en
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Τροπολογία 8
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 2η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

της συμμετοχής στα κέρδη, ιδίως των 
ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
ή των μη εισηγμένων εταιρειών, που 
μπορεί να επιβραβεύει την επιτυχία, να 
παρέχει συμπλήρωμα στο εισόδημα των 
εργαζομένων και να προαγάγει την 
αγοραστική τους δύναμη, με άμεσες 
οικονομικές επιδράσεις στην τοπική 
οικονομία·

της συμμετοχής στα κέρδη, με τη μορφή 
μετρητών, μετοχών ή ωφελημάτων, ιδίως 
των ΜΜΕ και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων ή των μη εισηγμένων 
εταιρειών, που μπορεί να επιβραβεύει την 
επιτυχία ή την εξαιρετική απόδοση, να 
παρέχει συμπλήρωμα στο εισόδημα των 
εργαζομένων και να προαγάγει την 
αγοραστική τους δύναμη, με άμεσες 
οικονομικές επιδράσεις στην τοπική 
οικονομία·

Or. fi

Τροπολογία 9
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 2η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– της συμμετοχής στα κέρδη, ιδίως των 
ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
ή των μη εισηγμένων εταιρειών, που 
μπορεί να επιβραβεύει την επιτυχία, να 
παρέχει συμπλήρωμα στο εισόδημα των 
εργαζομένων και να προαγάγει την 
αγοραστική τους δύναμη, με άμεσες 
οικονομικές επιδράσεις στην τοπική 
οικονομία·

– της συμμετοχής στα κέρδη που μπορεί να 
επιβραβεύει την επιτυχία, να παρέχει 
συμπλήρωμα στο εισόδημα των 
εργαζομένων και να προαγάγει την 
αγοραστική τους δύναμη, με πιθανές 
άμεσες οικονομικές επιδράσεις στην 
τοπική οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 10
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α – περίπτωση 2η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– της συμμετοχής στα κέρδη, ιδίως των 
ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
ή των μη εισηγμένων εταιρειών, που 
μπορεί να επιβραβεύει την επιτυχία, να 
παρέχει συμπλήρωμα στο εισόδημα των 
εργαζομένων και να προαγάγει την 
αγοραστική τους δύναμη, με άμεσες 
οικονομικές επιδράσεις στην τοπική 
οικονομία·

– της συμμετοχής στα κέρδη - που μπορεί 
να επιβραβεύει την επιτυχία, να παρέχει 
συμπλήρωμα στο εισόδημα των 
εργαζομένων και να προαγάγει την 
αγοραστική τους δύναμη, με άμεσες 
οικονομικές επιδράσεις στην τοπική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 11
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν διπλό 
κίνδυνο σε περιόδους κρίσης: αφενός 
κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις 
εργασίας και το εισόδημά τους και 
αφετέρου κινδυνεύουν να χάσουν 
οποιοδήποτε κεφάλαιο έχουν επενδύσει 
στις εταιρίες τους·

Or. en

Τροπολογία 12
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εταιρεία 
μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών βασικών 
μοντέλων ΟΣΕ: συμμετοχή στα κέρδη (σε 
μορφή μετρητών, ετεροχρονισμένη ή με 
μορφή μετοχών), συμμετοχή μεμονωμένων 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο 
(μετοχές εργαζομένων ή δικαιώματα 
αγοράς μετοχών) και σχέδια κυριότητας 
μετοχών από εργαζομένους (ESOP)·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μπορεί να 
έχει τη μορφή μετοχών ή μετρητών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
διάφορα μοντέλα ΟΣΕ που μια εταιρεία 
μπορεί να προσφέρει, όπως η συμμετοχή 
στα κέρδη (σε μορφή μετρητών, 
ετεροχρονισμένη ή με μορφή μετοχών), η 
συμμετοχή μεμονωμένων εργαζομένων 
στο μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 
εργαζομένων ή δικαιώματα αγοράς 
μετοχών), ειδικά οφέλη σύμφωνα με τις 
πρακτικές επιβράβευσης της εταιρείας 
και σχέδια κυριότητας μετοχών από 
εργαζομένους (ESOP)·

Or. fi

Τροπολογία 13
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
καταλληλότερο μοντέλο ΟΣΕ εξαρτάται 
συχνά από το μέγεθος και το καθεστώς 
της εταιρείας, ιδίως δε από το αν είναι 
εισηγμένη ή μη·

Or. en

Τροπολογία 14
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ, ιδίως με 
τη μορφή ESOP, μπορεί να λειτουργήσει 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ, ιδίως με 
τη μορφή ESOP ή μερικής ιδιοκτησίας, 
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ως κυματοθραύστης, επιτρέποντας τη 
διαχείριση από τρίτους, στο πλαίσιο 
καταπιστευμάτων, των πριμ ή άλλων 
μορφών συμπληρωματικής αμοιβής ή 
επιβράβευσης, συμβάλλοντας στη διάχυση 
του επενδυτικού κινδύνου και 
διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα 
διαθέτουν ένα οικονομικό απόθεμα στο 
οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
περιόδους δυσχέρειας, παρέχοντάς τους 
πρόσθετη οικονομική ασφάλεια·

μπορεί να λειτουργήσει ως 
κυματοθραύστης, επιτρέποντας τη 
διαχείριση από τρίτους, στο πλαίσιο 
καταπιστευμάτων, των πριμ ή άλλων 
μορφών συμπληρωματικής αμοιβής ή 
επιβράβευσης, συμβάλλοντας στη διάχυση 
του επενδυτικού κινδύνου μεταξύ των 
κυρίων μετόχων της εταιρείας και
διασφαλίζοντας επίσης ότι οι εργαζόμενοι 
θα διαθέτουν χαρτοφυλάκιο μετοχών εν 
είδει αποθέματος στο οποίο θα μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε περιόδους 
δυσχέρειας, παρέχοντάς τους πρόσθετη
οικονομική ασφάλεια· εναλλακτικά, είναι 
δυνατή η μείωση της αξίας των μετοχών 
όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες·

Or. fi

Τροπολογία 15
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ, ιδίως με 
τη μορφή ESOP, μπορεί να λειτουργήσει 
ως κυματοθραύστης, επιτρέποντας τη 
διαχείριση από τρίτους, στο πλαίσιο 
καταπιστευμάτων, των πριμ ή άλλων 
μορφών συμπληρωματικής αμοιβής ή 
επιβράβευσης, συμβάλλοντας στη διάχυση 
του επενδυτικού κινδύνου και 
διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα 
διαθέτουν ένα οικονομικό απόθεμα στο 
οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
περιόδους δυσχέρειας, παρέχοντάς τους 
πρόσθετη οικονομική ασφάλεια·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ, ιδίως με 
τη μορφή ESOP, μπορεί να λειτουργήσει 
ως κυματοθραύστης, επιτρέποντας τη 
διαχείριση από τρίτους, στο πλαίσιο 
καταπιστευμάτων, των πριμ ή άλλων 
μορφών συμπληρωματικής αμοιβής ή 
επιβράβευσης, συμβάλλοντας στη διάχυση 
του επενδυτικού κινδύνου και παρέχοντας 
στους εργαζόμενους  πρόσθετη 
οικονομική ασφάλεια·

Or. en
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Τροπολογία 16
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική συμμετοχή των εργαζόμενων 
στην επιχείρησή τους συνεπάγεται σειρά 
ενδεχόμενων κινδύνων για αυτούς, 
δεδομένου ότι έχουν ήδη υπάρξει 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που απέτυχαν 
και έγιναν αιτία να χάσουν οι εργαζόμενοι 
όχι μόνο τις θέσεις εργασίας τους αλλά 
και τις επενδύσεις και τις αποταμιεύσεις 
τους· 

Or. pt

Τροπολογία 17
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική συμμετοχή των εργαζόμενων 
στην επιχείρησή τους δεν πρέπει να 
αποτελέσει μέθοδο μείωσης των 
κεκτημένων κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων τους ή μέσο άσκησης 
πίεσης για να αυξηθεί η ευελιξία της 
αγοράς εργασίας·  λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η οικονομική συμμετοχή των 
εργαζόμενων στην επιχείρησή τους δεν 
πρέπει να αντικαταστήσει τον συνήθη 
βασικό μισθό τους ή άλλα μισθολογικά 
στοιχεία όπως είναι οι συνταξιοδοτικές 
προβλέψεις·

Or. pt
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Τροπολογία 18
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή 
ασφάλεια βελτιώνεται μέσω των επιλογών
εξαγοράς της επιχείρησης από 
εργαζομένους, κάτι που μπορεί να 
επιτρέψει στους τελευταίους να προβούν
στην εξαγορά εταιρειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους 
και μειώνοντας την ανασφάλεια που 
προκαλείται από το ενδεχόμενο εξαγοράς 
από άλλες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω επιλογές αντιμετωπίζουν 
επίσης τα προβλήματα εταιρικής διαδοχής 
που μπορεί να οδηγήσουν συχνά στο 
κλείσιμο μιας εταιρείας όταν δεν μπορεί 
να εξασφαλιστεί διαδοχή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δυνατότητα αυτή είναι 
χρήσιμη ιδίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν οι 
εργαζόμενοι λάβουν από τους ιδιοκτήτες 
της εταιρείας κατά προτεραιότητα 
δικαίωμα εξαγοράς και είναι συνεπώς σε 
θέση να προβούν στην εξαγορά εταιρειών 
που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες, τότε θα επιχειρήσουν 
ενδεχομένως να διασφαλίσουν τις θέσεις 
εργασίας τους, διαδικασία που θα μειώσει 
ενδεχομένως την ανασφάλεια ως προς την 
συνέχιση της απασχόλησής τους που 
προκαλείται από το ενδεχόμενο εξαγοράς 
από άλλες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στην 
ιδιοκτησία ενδέχεται να αποτελέσει λύση 
για τα προβλήματα εταιρικής διαδοχής, 
δεδομένου ότι συχνά μια εταιρεία
οδηγείται στο κλείσιμο ή στην πώληση 
για λόγους εξυγίανσης ή εκκαθάρισης 
όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαδοχή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή 
μπορεί να είναι χρήσιμη ιδίως για τις 
ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
στην προσπάθεια εξασφάλισης μιας 
συνεχιζόμενης βιώσιμης εμπορικής 
λειτουργίας··

Or. fi

Τροπολογία 19
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή 
ασφάλεια βελτιώνεται μέσω των επιλογών 
εξαγοράς της επιχείρησης από 
εργαζομένους, κάτι που μπορεί να 
επιτρέψει στους τελευταίους να προβούν 
στην εξαγορά εταιρειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους 
και μειώνοντας την ανασφάλεια που 
προκαλείται από το ενδεχόμενο εξαγοράς 
από άλλες εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω επιλογές αντιμετωπίζουν 
επίσης τα προβλήματα εταιρικής 
διαδοχής που μπορεί να οδηγήσουν συχνά 
στο κλείσιμο μιας εταιρείας όταν δεν 
μπορεί να εξασφαλιστεί διαδοχή·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα 
αυτή είναι χρήσιμη ιδίως για τις ΜΜΕ 
και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή 
ασφάλεια βελτιώνεται μέσω των επιλογών 
εξαγοράς της επιχείρησης από 
εργαζομένους, κάτι που μπορεί να 
επιτρέψει στους τελευταίους να προβούν 
στην εξαγορά εταιρειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους 
και μειώνοντας την ανασφάλεια που 
προκαλείται από το ενδεχόμενο εξαγοράς 
από άλλες εταιρείες,

Or. en

Τροπολογία 20
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή 
ασφάλεια βελτιώνεται μέσω των επιλογών 
εξαγοράς της επιχείρησης από 
εργαζομένους, κάτι που μπορεί να 
επιτρέψει στους τελευταίους να προβούν 
στην εξαγορά εταιρειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους 
και μειώνοντας την ανασφάλεια που 
προκαλείται από το ενδεχόμενο εξαγοράς 
από άλλες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω επιλογές αντιμετωπίζουν 
επίσης τα προβλήματα εταιρικής διαδοχής 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή 
ασφάλεια βελτιώνεται μέσω των επιλογών 
εξαγοράς της επιχείρησης από 
εργαζομένους, κάτι που μπορεί να 
επιτρέψει στους τελευταίους να προβούν 
στην εξαγορά εταιρειών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους 
και μειώνοντας την ανασφάλεια που 
προκαλείται από το ενδεχόμενο εξαγοράς 
από άλλες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω επιλογές αντιμετωπίζουν 
επίσης τα προβλήματα εταιρικής διαδοχής 
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που μπορεί να οδηγήσουν συχνά στο 
κλείσιμο μιας εταιρείας όταν δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί διαδοχή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δυνατότητα αυτή είναι 
χρήσιμη ιδίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις·

που μπορεί να οδηγήσουν συχνά στο 
κλείσιμο μιας εταιρείας όταν δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί διαδοχή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δυνατότητα αυτή είναι 
χρήσιμη ιδίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εν λόγω πλεονεκτήματα μπορούν 
να υλοποιηθούν μόνο σε συνάρτηση με 
την συμμετοχή των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 21
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγορές 
από εργαζόμενους μπορούν επίσης να 
αποτελέσουν λύση για τα προβλήματα 
εταιρικής διαδοχής, τα οποία συχνά 
έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των 
εταιρειών όταν δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί διαδοχή·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο είναι χρήσιμο ιδίως για 
τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 22
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ESOP
αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικού 
μοντέλου εξαγοράς μη εισηγμένων 
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εταιριών από εργαζόμενους, όταν μία 
ενδιάμεση οντότητα χρησιμοποιείται για 
να αγοράσει τις μετοχές εκ μέρους των 
εργαζόμενων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι δεν εκτίθενται στους 
πρόσθετους κινδύνους δεδομένου ότι η 
αγορά χρηματοδοτείται από σχήμα 
συμμετοχής στα κέρδη ή από δάνειο που 
αποπληρώνεται από συμμετοχή στα 
κέρδη, η οποία είναι συμπληρωματική 
στους μισθούς των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 23
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισπανικό 
σχήμα Sociedades Laborales αποτελεί 
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής ως 
προς τα καθεστώτα ΟΣΕ για πολύ μικρές 
επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δίνει επίσης την δυνατότητα στους 
ανέργους να επιλέξουν να λάβουν το 
επίδομα ανεργίας ως κατ` αποκοπή ποσό 
προκειμένου να ξεκινήσουν νέα sociedad
ή να ανακεφαλαιοποιήσουν ήδη 
υπάρχουσα·

Or. en

Τροπολογία 24
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μειώνει 
τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των 
στρατηγικών αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τους διαχειριστές και 
μπορεί να επιφέρει σταθερότητα, ανάπτυξη 
και μεγέθυνση, μειώνοντας παράλληλα 
τους κινδύνους της υπερβολικής 
επέκτασης που προκαλεί απώλεια θέσεων 
εργασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μπορεί 
να αυξήσει το ενδιαφέρον των 
εργαζομένων για μακροπρόθεσμη 
δέσμευση και για επιδίωξη καινοτόμων 
λύσεων στην παραγωγική διαδικασία και 
μπορεί έτσι να επιφέρει σταθερότητα, 
ανάπτυξη και μεγέθυνση, αν και πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι δεν 
διαθέτουν απαραιτήτως τις 
εξειδικευμένες δεξιότητες στην διοίκηση 
επιχειρήσεων ή στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των εταιρειών· 

Or. fi

Τροπολογία 25
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μειώνει 
τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των 
στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται 
από τους διαχειριστές και μπορεί να 
επιφέρει σταθερότητα, ανάπτυξη και 
μεγέθυνση, μειώνοντας παράλληλα τους 
κινδύνους της υπερβολικής επέκτασης που 
προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ, όταν 
θεμελιώνεται σε σταθερούς και 
λειτουργούντες θεσμούς διαμεσολάβησης 
της συμμετοχής των εργαζομένων, 
μειώνει τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα 
και προάγει την βιωσιμότητα και τον 
μακρόπνοο χαρακτήρα των στρατηγικών 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τους 
διαχειριστές και μπορεί να επιφέρει 
σταθερότητα, ανάπτυξη και μεγέθυνση, 
μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους της 
υπερβολικής επέκτασης που προκαλεί 
απώλεια θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην κατάρτιση επιτρέπουν σε εταιρείες 
που διαθέτουν καθεστώτα οικονομικής 
συμμετοχής, στο πλαίσιο των οποίων οι 
εργαζόμενοι έχουν άμεση σύνδεση με την 
εταιρεία, να αισθάνονται μεγαλύτερη 
σιγουριά ότι θα διατηρήσουν τους 
ειδικευμένους εργαζόμενούς τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό παρέχει 
κίνητρα στους εργοδότες να επενδύσουν 
στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού 
τους, δεδομένων των περισσότερων 
δυνατοτήτων που τους παρέχει να 
διατηρήσουν τους ειδικευμένους 
εργαζόμενούς τους σε μακροπρόθεσμη 
βάση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα 
οικονομικής συμμετοχής ενθαρρύνουν την 
επένδυση στην κατάρτιση, όπως 
αυξάνουν το ενδεχόμενο να διατηρήσουν 
οι εταιρείες τους ειδικευμένους 
εργαζόμενούς τους σε μακροπρόθεσμη 
βάση·

Or. fi

Τροπολογία 27
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην κατάρτιση επιτρέπουν σε εταιρείες 
που διαθέτουν καθεστώτα οικονομικής 
συμμετοχής, στο πλαίσιο των οποίων οι 
εργαζόμενοι έχουν άμεση σύνδεση με την 
εταιρεία, να αισθάνονται μεγαλύτερη 
σιγουριά ότι θα διατηρήσουν τους 
ειδικευμένους εργαζόμενούς τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό παρέχει 
κίνητρα στους εργοδότες να επενδύσουν 
στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού 
τους, δεδομένων των περισσότερων 
δυνατοτήτων που τους παρέχει να 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην κατάρτιση επιτρέπουν σε εταιρείες 
που διαθέτουν καθεστώτα οικονομικής 
συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των εργαζομένων, στο 
πλαίσιο των οποίων οι εργαζόμενοι έχουν 
άμεση σύνδεση με την εταιρεία, να 
αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά ότι θα 
διατηρήσουν τους ειδικευμένους 
εργαζόμενούς τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτό παρέχει κίνητρα στους εργοδότες 
να επενδύσουν στην κατάρτιση του 
εργατικού δυναμικού τους, δεδομένων των 
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διατηρήσουν τους ειδικευμένους 
εργαζόμενούς τους σε μακροπρόθεσμη 
βάση·

περισσότερων δυνατοτήτων που τους 
παρέχει να διατηρήσουν τους 
ειδικευμένους εργαζόμενούς τους σε 
μακροπρόθεσμη βάση·

Or. en

Τροπολογία 28
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το 
μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο όσο και το μοντέλο 
συμμετοχής τους στα κέρδη μπορούν να 
συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην 
άντληση ικανοποίησης των εργαζομένων 
από την εργασία τους, στην ψυχική τους 
ευεξία και στη γενικότερη απόδοση και 
στα κίνητρα ενδιαφέροντός τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το 
μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο όσο και το μοντέλο 
συμμετοχής τους στα κέρδη μπορούν να 
συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην 
άντληση ικανοποίησης των εργαζομένων 
από την εργασία τους και στη γενικότερη 
απόδοση και στα κίνητρα ενδιαφέροντός 
τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν λόγο στις υποθέσεις 
της εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 29
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το 
μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων
στο μετοχικό κεφάλαιο όσο και το 
μοντέλο συμμετοχής τους στα κέρδη
μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό 
βαθμό στην άντληση ικανοποίησης των 
εργαζομένων από την εργασία τους, στην 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
συμμετοχή των εργαζόμενων στα κέρδη
της εταιρείας μπορεί να συμβάλει σε 
σημαντικό βαθμό στην άντληση 
ικανοποίησης των εργαζομένων από την 
εργασία τους, στην ψυχική τους ευεξία και 
στη γενικότερη απόδοση και στα κίνητρα 



PE521.544v01-00 18/54 AM\1005956EL.doc

EL

ψυχική τους ευεξία και στη γενικότερη 
απόδοση και στα κίνητρα ενδιαφέροντός 
τους·

ενδιαφέροντός τους·

Or. fi

Τροπολογία 30
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
ενθάρρυνση των εργαζομένων να 
αναπτύξουν αίσθημα κυριότητας και 
ευθύνης ενισχύεται το αίσθημα ένταξής 
τους και το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης 
με τους εργοδότες τους και κατανόησης 
από τους τελευταίους των 
προβληματισμών, των απόψεων και των 
ιδεών τους·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση
των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μιας εταιρείας αυξάνει το
αίσθημα αμοιβαίου σεβασμού και το 
ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης με τους 
εργοδότες τους και κατανόησης από τους 
τελευταίους των προβληματισμών, των 
απόψεων και των ιδεών τους·

Or. en

Τροπολογία 31
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
ενθάρρυνση των εργαζομένων να 
αναπτύξουν αίσθημα κυριότητας και 
ευθύνης ενισχύεται το αίσθημα ένταξής 
τους και το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης με 
τους εργοδότες τους και κατανόησης από 
τους τελευταίους των προβληματισμών, 
των απόψεων και των ιδεών τους·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
ενθάρρυνση των εργαζομένων να 
αναπτύξουν αίσθημα κυριότητας και 
ευθύνης ενισχύεται το αίσθημα ένταξής 
τους και το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης με 
την εταιρεία τους και της συνεκτίμησης 
από αυτήν των προβληματισμών, των 
απόψεων και των ιδεών τους·

Or. fi
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Τροπολογία 32
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
των ΟΣΕ μπορεί να βοηθήσει στη 
τόνωση της παραγωγικότητας, στη 
βελτίωση της απόδοσης, στην ενίσχυση 
της ευθυγράμμισης των συμφερόντων 
εργαζόμενων και μετόχων και στην 
προσέλκυση και διατήρηση υπαλλήλων 
με καίριας σημασίας προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 33
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 
των εργαζομένων στη διοίκηση μέσω 
δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων μορφών
διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει στην 
καλύτερη κατανόηση της κατάστασης από 
αυτούς όταν η εταιρεία τους έρχεται 
αντιμέτωπη με προκλήσεις, και μπορεί 
επίσης να τους παράσχει μεγαλύτερη 
ικανοποίηση και τη δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση σε μορφές επιβράβευσης όταν η 
εταιρεία ακολουθεί θετική πορεία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε
συμμετοχή στη διοίκηση προσφέρεται από 
τους εργοδότες στους εργαζόμενους μέσω 
δικαιωμάτων ψήφου, παράστασης ή 
άλλων μορφών διακυβέρνησης μπορεί να 
βελτιώσει τη ροή των πληροφοριών και 
να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 
της κατάστασης από αυτούς όταν η 
εταιρεία τους έρχεται αντιμέτωπη με 
προκλήσεις, και μπορεί επίσης να τους 
παράσχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και
συνεπώς τη δυνατότητα να περικόπτουν 
μισθούς ή άλλες μορφές επιβράβευσης 
όταν η εταιρεία ακολουθεί αρνητική
πορεία

Or. fi
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Τροπολογία 34
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 
των εργαζομένων στη διοίκηση μέσω 
δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων μορφών 
διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλλει στην 
καλύτερη κατανόηση της κατάστασης 
από αυτούς όταν η εταιρεία τους έρχεται 
αντιμέτωπη με προκλήσεις, και μπορεί 
επίσης να τους παράσχει μεγαλύτερη 
ικανοποίηση και τη δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση σε μορφές επιβράβευσης όταν η 
εταιρεία ακολουθεί θετική πορεία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 
των εργαζομένων στη διοίκηση μέσω 
δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων μορφών 
διακυβέρνησης βελτιώνει τη διαχείριση
και μπορεί επίσης να παράσχει στους 
εργαζόμενους μεγαλύτερη ικανοποίηση 
και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε 
μορφές επιβράβευσης όταν η εταιρεία 
ακολουθεί θετική πορεία·

Or. en

Τροπολογία 35
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μοντέλα 
ΟΣΕ που χρησιμοποιούν ενδιάμεση 
οντότητα, μπορεί αυτή να ασκήσει 
δικαίωμα ψήφου ή άλλης μορφή 
διακυβέρνηση εξ ονόματος των 
εργαζομένων, κάνοντας πράξη την 
συλλογική εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 36
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα 
ΟΣΕ μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή των 
εργαζομένων στις διαδικασίες ενημέρωσης 
και διαβούλευσης στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα 
ΟΣΕ μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή 
επιπροσθέτως των εργαζομένων στις 
διαδικασίες ενημέρωσης, διαβούλευσης 
και λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία 37
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ 
επηρεάζεται από τους εθνικούς κανόνες 
περί φορολογίας, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός 
ολοκληρωμένου ενιαίου μοντέλου για την 
ΟΣΕ που θα ισχύει σε επίπεδο ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση όσον 
αφορά την ΟΣΕ πρέπει να ληφθεί με 
προσοχή από την εταιρεία και τους 
εργαζόμενούς της λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη το ευρύτερο εθνικό και τομεακό 
πλαίσιο· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη 
ότι μια σειρά από βασικές αρχές θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει την 
εμπιστοσύνη του κοινού και να βοηθήσει 
την ΟΣΕ να επιτύχει τους στόχους της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ 
επηρεάζεται από τους εθνικούς κανόνες 
περί φορολογίας, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός 
ολοκληρωμένου ενιαίου μοντέλου για την 
ΟΣΕ που θα ισχύει σε επίπεδο ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ απορρέει 
από πρωτοβουλία του εργοδότη και ότι, 
σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να ζητείται 
η γνώμη των εργαζόμενων και πρέπει να 
εξετάζουν οι ίδιοι πολύ προσεκτικά την εν 
λόγω πρωτοβουλία, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη το ευρύτερο εθνικό και τομεακό 
πλαίσιο·

Or. fi
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Τροπολογία 38
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ 
επηρεάζεται από τους εθνικούς κανόνες 
περί φορολογίας, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός 
ολοκληρωμένου ενιαίου μοντέλου για την 
ΟΣΕ που θα ισχύει σε επίπεδο ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση όσον 
αφορά την ΟΣΕ πρέπει να ληφθεί με 
προσοχή από την εταιρεία και τους 
εργαζόμενούς της λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη το ευρύτερο εθνικό και τομεακό 
πλαίσιο· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι 
μια σειρά από βασικές αρχές θα μπορούσε 
να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού και να βοηθήσει την ΟΣΕ να 
επιτύχει τους στόχους της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ 
επηρεάζεται από τους εθνικούς κανόνες 
περί φορολογίας, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός 
ολοκληρωμένου ενιαίου μοντέλου για την 
ΟΣΕ που θα ισχύει σε επίπεδο ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση όσον 
αφορά την ΟΣΕ πρέπει να ληφθεί με 
προσοχή από την εκάστοτε εταιρεία και 
τους εργαζόμενούς της λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το ευρύτερο εθνικό και 
τομεακό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια σειρά από βασικές κατευθυντήριες 
γραμμές θα μπορούσε να εξασφαλίσει την 
εμπιστοσύνη του κοινού και να βοηθήσει 
την ΟΣΕ να επιτύχει τους στόχους της·

Or. en

Τροπολογία 39
Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ 
ενδέχεται να μην αρμόζει σε όλες τις 
εταιρείες ή σε όλους τους εργαζόμενους 
και ότι πρέπει συνεπώς να εξετάζεται με 
πολύ μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο 
θέσπισης παρόμοιου σχήματος· 

Or. en



AM\1005956EL.doc 23/54 PE521.544v01-00

EL

Τροπολογία 40
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα 
διεθνικά εμπόδια με τα οποία έρχονται 
αντιμέτωπες τόσο οι εταιρείες που 
παρέχουν τέτοιου είδους καθεστώτα σε 
εργαζομένους σε διάφορα κράτη μέλη όσο 
και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, για τους 
οποίους η διπλή φορολογία μπορεί να 
ισοδυναμεί με καταστρατήγηση του 
δικαιώματός τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία·

1. επισημαίνει ότι οι εταιρείες που 
παρέχουν τέτοιου είδους καθεστώτα σε 
εργαζομένους σε διάφορα κράτη μέλη 
μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
εθνικές διατάξεις και πρακτικές, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
παροχή των καθεστώτων με την ίδια 
μορφή σε διαφορετικά κράτη μέλη και ότι 
μπορεί, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί 
πρόβλημα με διπλή φορολογία των 
εργαζομένων·

Or. fi

Τροπολογία 41
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των υφιστάμενων 
καθεστώτων οικονομικής συμμετοχής, 
καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τους 
εργαζομένους να επενδύσουν και σε 
καθεστώτα άλλων κρατών μελών·

2. επισημαίνει ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να αποβεί χρήσιμη η 
επιδίωξη της σταδιακής σύγκλισης των 
υφιστάμενων καθεστώτων οικονομικής 
συμμετοχής και της σχετικής εθνικής 
νομοθεσίας προκειμένου να δοθεί στους 
εργοδότες η δυνατότητα να προσφέρουν 
στο μέλλον καθεστώτα παρόμοιας ή 
παραπλήσιας μορφής σε όλα τα κράτη 
μέλη στα οποία έχουν υπαλλήλους·

Or. fi
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Τροπολογία 42
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιμένει ότι η έλλειψη πληροφόρησης 
σχετικά με τα υφιστάμενα καθεστώτα 
οικονομικής συμμετοχής θα μπορούσε να 
αντισταθμιστεί μέσω μεγαλύτερης 
διαφάνειας σε διεθνές επίπεδο, η οποία θα 
μειώσει το κόστος τόσο για τις 
μεγαλύτερες εταιρείες όσο και για τις 
ΜΜΕ, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν 
σε καθεστώτα συμμετοχής των 
εργαζομένων που θα πληρούν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους·

3. επιμένει ότι η έλλειψη πληροφόρησης 
σχετικά με τα υφιστάμενα καθεστώτα 
οικονομικής συμμετοχής θα μπορούσε να 
αντισταθμιστεί μέσω αύξησης του όγκου 
των πληροφοριών ώστε να επιδέχονται 
σύγκριση σε διεθνές επίπεδο, η οποία θα 
μειώσει το κόστος τόσο για τις 
μεγαλύτερες εταιρείες όσο και για τις 
ΜΜΕ, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν
καθεστώτα συμμετοχής των εργαζομένων 
που θα πληρούν τις συγκεκριμένες ανάγκες 
τους·

Or. fi

Τροπολογία 43
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει την έλλειψη εθνικών 
νομοθετικών μέτρων που να προωθούν την 
ανάπτυξη καθεστώτων ΟΣΕ· διαπιστώνει, 
εν προκειμένω, τις διαφορές μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ των 15 και εκείνων της ΕΕ 
των 12 όσον αφορά τα επίπεδα συμμετοχής 
τους σε καθεστώτα ΟΣΕ· αναγνωρίζει τη 
σύνδεση μεταξύ της θέσπισης νομοθετικών 
μέτρων σε εθνικό επίπεδο που προωθούν 
τα καθεστώτα ΟΣΕ και του αριθμού των 
εργαζομένων που συμμετέχουν στα εν 
λόγω καθεστώτα5·

4. επισημαίνει την έλλειψη εθνικών 
νομοθετικών μέτρων που να προωθούν την 
ανάπτυξη καθεστώτων ΟΣΕ· διαπιστώνει, 
εν προκειμένω, τις διαφορές μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ των 154α και εκείνων της ΕΕ 
των 134β όσον αφορά τα επίπεδα 
συμμετοχής τους σε καθεστώτα ΟΣΕ· 
αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ της 
θέσπισης νομοθετικών μέτρων σε εθνικό 
επίπεδο που προωθούν τα καθεστώτα ΟΣΕ 
και του αριθμού των εργαζομένων που 
συμμετέχουν στα εν λόγω καθεστώτα5·

__________________ __________________
4a Κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην 
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Ένωση μέχρι το 1995.
4β Κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην 
Ένωση μετά το 1995.

5Μελέτη «Employee financial participation 
in companies’ proceeds» (Οικονομική 
συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα 
των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 36.

5 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
36.

Or. en

Τροπολογία 44
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. αναγνωρίζει ότι η οικονομική 
συμμετοχή εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
δεν πρέπει να παρεμποδίζει την 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ούτε 
μπορεί να χρησιμοποιείται ως λόγος μη 
συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία 
ή υπονόμευσης των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, ιδίως ως προς τις 
αποδοχές, την οργάνωση της εργασίας, 
τις ώρες εργασίας και τα δικαιώματα 
μητρότητας και πατρότητας

Or. pt

Τροπολογία 45
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων σε 

5. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων σε 
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εθνικό επίπεδο με σκοπό να ενθαρρύνουν 
τις εταιρείες να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν εθελοντικά καθεστώτα ΟΣΕ, 
στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι 
αδιακρίτως οι εργαζόμενοι, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ 
και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· καλεί 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών εν 
προκειμένω·

εθνικό επίπεδο με σκοπό να ενθαρρύνουν 
τις εταιρείες, ενεργώντας αυτοβούλως, να 
αναπτύξουν και να προσφέρουν
καθεστώτα ΟΣΕ, στα οποία θα έχουν 
πρόσβαση όλοι αδιακρίτως οι εργαζόμενοι, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τις ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών εν προκειμένω·

Or. fi

Τροπολογία 46
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο με σκοπό να ενθαρρύνουν 
τις εταιρείες να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν εθελοντικά καθεστώτα ΟΣΕ, 
στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι 
αδιακρίτως οι εργαζόμενοι, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ 
και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· καλεί 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών εν 
προκειμένω·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης 
κατάλληλων μέτρων σε εθνικό επίπεδο με 
σκοπό να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
εθελοντικά καθεστώτα ΟΣΕ, στα οποία θα 
έχουν πρόσβαση όλοι αδιακρίτως οι 
εργαζόμενοι, λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη κατάσταση των ΜΜΕ και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις ανταλλαγές 
βέλτιστων πρακτικών εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 47
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν 
για τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
οργανισμών εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη και 
ενδιαφερόμενων μερών σε διάλογο με 
τους φορείς χάραξης πολιτικών, τους 
εργοδότες και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση, με 
σκοπό να διασφαλισθεί ότι τα ισχύοντα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε 
εθνικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη κατά 
την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών 
διευκόλυνσης της εφαρμογής της ΟΣΕ από 
τις επιχειρήσεις·

6. καλεί τους οργανισμούς εκπροσώπησης 
της συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε 
κοινωνικό διάλογο ούτως ώστε τα 
ισχύοντα παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών σε εθνικό επίπεδο να είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών 
διευκόλυνσης της εφαρμογής της ΟΣΕ από 
τις επιχειρήσεις·

Or. fi

Τροπολογία 48
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν 
για τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
οργανισμών εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη και 
ενδιαφερόμενων μερών σε διάλογο με 
τους φορείς χάραξης πολιτικών, τους 
εργοδότες και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση, με 
σκοπό να διασφαλισθεί ότι τα ισχύοντα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε 
εθνικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη κατά 
την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών 
διευκόλυνσης της εφαρμογής της ΟΣΕ από 
τις επιχειρήσεις·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προσέλθουν σε διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισμούς
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στα κέρδη και τα ενδιαφερόμενα μέρη στα 
κατάλληλα επίπεδα ενώ διαφυλάσσεται 
παράλληλα η αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, με σκοπό να 
διασφαλισθεί ότι τα ισχύοντα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε 
εθνικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη κατά 
την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών 
διευκόλυνσης της εφαρμογής της ΟΣΕ από 
τις επιχειρήσεις
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Or. en

Τροπολογία 49
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή οργανισμών 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στα κέρδη και ενδιαφερόμενων μερών σε 
διάλογο με τους φορείς χάραξης 
πολιτικών, τους εργοδότες και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων κατά περίπτωση, με σκοπό να 
διασφαλισθεί ότι τα ισχύοντα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε 
εθνικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη κατά 
την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών 
διευκόλυνσης της εφαρμογής της ΟΣΕ από 
τις επιχειρήσεις·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή οργανισμών 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στα κέρδη και ενδιαφερόμενων μερών σε 
διάλογο με τους φορείς χάραξης 
πολιτικών, τους εργοδότες και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων κατά περίπτωση, με σκοπό να 
διασφαλισθεί ότι τα ισχύοντα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη 
των εθνικών πολιτικών διευκόλυνσης της 
εφαρμογής της ΟΣΕ από τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 50
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει με ανυπομονησία τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού έργου και την 
αξιολόγηση της σύστασης «ευρωπαϊκών 
κέντρων για την προώθηση της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη»· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει τι μπορεί να 

7. αναμένει με ανυπομονησία τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού έργου και 
ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ιδέες
στα κράτη μέλη σχετικά με μηχανισμούς 
συμμετοχής υπό το πρίσμα του εν λόγω 
πιλοτικού έργου
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γίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συμμετοχής σε καθεστώτα ΟΣΕ και να
παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς υπό το 
πρίσμα του εν λόγω πιλοτικού έργου·

Or. fi

Τροπολογία 51
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει με ανυπομονησία τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού έργου και 
την αξιολόγηση της σύστασης 
«ευρωπαϊκών κέντρων για την προώθηση 
της συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη»· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει τι μπορεί 
να γίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συμμετοχής σε καθεστώτα ΟΣΕ και να
παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς υπό το 
πρίσμα του εν λόγω πιλοτικού έργου·

7. αναμένει με ανυπομονησία τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού έργου και 
συγκεκριμένα την ανάπτυξη του 
Εικονικού Κέντρου ΟΣΕ και τον 
υπολογιστή του πραγματικού 
φορολογικού συντελεστή CETREPS·   

Or. en

Τροπολογία 52
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναμένει με ανυπομονησία τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού έργου και την 
αξιολόγηση της σύστασης «ευρωπαϊκών 
κέντρων για την προώθηση της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 

7. αναμένει τα αποτελέσματα του 
πιλοτικού έργου και την αξιολόγηση της 
σύστασης «ευρωπαϊκών κέντρων για την 
προώθηση της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
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μετοχικό κεφάλαιο και στα κέρδη»· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει τι μπορεί να 
γίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συμμετοχής σε καθεστώτα ΟΣΕ και να 
παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς υπό το 
πρίσμα του εν λόγω πιλοτικού έργου·

στα κέρδη»· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τι μπορεί να γίνει για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της συμμετοχής σε 
καθεστώτα ΟΣΕ και να παράσχει 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με 
πιθανούς μηχανισμούς υπό το πρίσμα του 
εν λόγω πιλοτικού έργου·

Or. en

Τροπολογία 53
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να αποφύγει 
οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση σχετικά 
με το πως θα οργανωθούν ενδεχομένως 
τα καθεστώτα αποδοχών των 
εργαζομένων στα κράτη μέλη· 

Or. fi

Τροπολογία 54
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τα οφέλη που θα μπορούσε 
να έχει ένα 29ο καθεστώς προαιρετικής 
συμμετοχής από τις ακόλουθες απόψεις:

διαγράφεται

(α) έναν προαιρετικό ενιαίο κανονισμό 
στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι 
εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ·
(β) μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην 
αγορά στο πλαίσιο της οποίας το 
καθεστώς θα χρησιμοποιείται μόνον από 
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τις εταιρείες που το θεωρούν χρήσιμο·
(γ) δυνατότητα διατήρησης των 
διαφορών ως προς τη νοοτροπία των 
κρατών μελών σε σχέση με το νομικό 
τους πλαίσιο υπό την έννοια ότι τα εθνικά 
καθεστώτα θα συνεχίσουν να ισχύουν 
παράλληλα,
(δ) δυνατότητα εφαρμογής του σε εθνικό 
ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με τις 
ανάγκες, και όχι αποκλειστική εφαρμογή 
του από διασυνοριακές εταιρείες6·
__________________
6 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των 
εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών) 
(PE 475.098), σ. 16.

Or. fi

Τροπολογία 55
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τα οφέλη που θα μπορούσε 
να έχει ένα 29ο. καθεστώς προαιρετικής 
συμμετοχής από τις ακόλουθες απόψεις:

διαγράφεται

(α) έναν προαιρετικό ενιαίο κανονισμό 
στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι 
εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ·
(β) μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην 
αγορά στο πλαίσιο της οποίας το 
καθεστώς θα χρησιμοποιείται μόνον από 
τις εταιρείες που το θεωρούν χρήσιμο·
(γ) δυνατότητα διατήρησης των 
διαφορών ως προς τη νοοτροπία των 
κρατών μελών σε σχέση με το νομικό 
τους πλαίσιο υπό την έννοια ότι τα εθνικά 
καθεστώτα θα συνεχίσουν να ισχύουν 
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παράλληλα,
(δ) δυνατότητα εφαρμογής του σε εθνικό
ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με τις 
ανάγκες, και όχι αποκλειστική εφαρμογή 
του από διασυνοριακές εταιρείες6·
__________________
6 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των 
εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών) 
(PE 475.098), σ. 16.

Or. de

Τροπολογία 56
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τα οφέλη που θα μπορούσε 
να έχει ένα 29ο καθεστώς προαιρετικής 
συμμετοχής από τις ακόλουθες απόψεις:

8. αμφισβητεί τα οφέλη που θα μπορούσε 
να έχει ένα 29ο καθεστώς προαιρετικής 
συμμετοχής από τις ακόλουθες απόψεις:

Or. en

Τροπολογία 57
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) έναν προαιρετικό ενιαίο κανονισμό 
στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι 
εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ·

(α) ένα προαιρετικό ενιαίο νομικό πλαίσιο
στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι 
εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 58
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) έναν προαιρετικό ενιαίο κανονισμό 
στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι 
εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ·

(α) έναν προαιρετικό ενιαίο κανονισμό 
στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι 
εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ και ο 
οποίος θα σέβεται τους τομείς 
αρμοδιότητας των κρατών μελών στο 
φορολογικό και εργατικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 59
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α α) ένα φάσμα μοντέλων που 
αναπτύχθηκαν βάσει παραδειγμάτων 
βέλτιστης πρακτικής για κάθε τύπο και 
μέγεθος εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 60
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(γ α) βελτιωμένη διαφάνεια και πρόσβαση 
στις πληροφορίες προκειμένου να 
διευκολυνθεί παρόμοια εφαρμογή σε 
διαφορετικά κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 61
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ) δυνατότητα εφαρμογής του σε εθνικό 
ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με τις 
ανάγκες, και όχι αποκλειστική εφαρμογή 
του από διασυνοριακές εταιρείες6·

(δ) δυνατότητα εφαρμογής του σε εθνικό 
ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με τις 
ανάγκες, και όχι αποκλειστική εφαρμογή 
του από διασυνοριακές εταιρείες6, 
λαμβανομένων υπόψη των φορολογικών 
παραμέτρων αλλά και των οικονομικών 
κινδύνων για τους εργαζομένους·

__________________ __________________
6 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
16.

6 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
16.

Or. en

Τροπολογία 62
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να 
συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη 
«δομοστοιχειακή προσέγγιση»·

διαγράφεται

Or. fi
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Τροπολογία 63
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να 
συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη 
«δομοστοιχειακή προσέγγιση»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 64
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά 
με αυτό το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 65
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά 
με αυτό το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 66
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά 
με αυτό το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά 
με αυτό το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ 
και σχετικά με ένα απλό, στοιχειώδες, 
βασικό μοντέλο υποστήριξης για την 
συμμετοχή εργαζομένων στο μετοχικό 
κεφάλαιο·

Or. en

Τροπολογία 67
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά 
με αυτό το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά 
με αυτό το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ,
λαμβανομένων υπόψη των φορολογικών 
παραμέτρων αλλά και των οικονομικών 
κινδύνων για τους εργαζομένους··

Or. en

Τροπολογία 68
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
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εκτίμηση επιπτώσεων και μελέτη σχετικά 
με αυτό το «29ο καθεστώς» για την ΟΣΕ·

ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων και 
μελέτη σχετικά με αυτό το «29ο 
καθεστώς» για την ΟΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με οργανισμούς 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στα κέρδη, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους, μια μη δεσμευτική 
έννοια-πλαίσιο που θα στηρίζεται σε 
βασικές αρχές που διέπουν τα
επιτυχημένα καθεστώτα ΟΣΕ και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

11. καλεί την Επιτροπή, μετά την 
δημοσίευση της ανεξάρτητης εκτίμησης 
επιπτώσεων και μελέτης και σε 
συνεργασία με οργανισμούς 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στα κέρδη, τα κράτη μέλη και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, τους κοινωνικούς 
εταίρους, να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εκπόνησης μιας δέσμης μη δεσμευτικών 
βασικών κατευθυντηρίων γραμμών για 
επιτυχημένα καθεστώτα ΟΣΕ που θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 70
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με οργανισμούς 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στα κέρδη, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους, μια μη δεσμευτική

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε 
συνεργασία με οργανισμούς 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στα κέρδη, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους, μια έννοια-πλαίσιο 
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έννοια-πλαίσιο που θα στηρίζεται σε 
βασικές αρχές που διέπουν τα επιτυχημένα 
καθεστώτα ΟΣΕ και θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

που θα στηρίζεται σε βασικές αρχές που 
διέπουν τα επιτυχημένα καθεστώτα ΟΣΕ 
και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 71
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) στόχευση: οι εταιρείες και οι 
εργαζόμενοί τους πρέπει να συμφωνήσουν 
ως προς τους στόχους ενός καθεστώτος 
ΟΣΕ ούτως ώστε να προσδιοριστεί το 
πλέον κατάλληλο για αυτούς μοντέλο και 
να υπάρξουν οι περισσότερες δυνατότητες 
επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος·

(α) στόχευση: οι εταιρείες και οι 
εργαζόμενοί τους πρέπει να συμφωνήσουν 
ως προς τους στόχους ενός καθεστώτος 
ΟΣΕ ούτως ώστε να προσδιοριστεί το 
πλέον κατάλληλο για αυτούς μοντέλο και 
να υπάρξουν οι περισσότερες δυνατότητες 
επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος· 
τα καθεστώτα ΟΣΕ πρέπει, πριν την 
θέσπιση, να αποτελούν αντικείμενο 
διαβούλευσης και συμφωνίας από τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων και τα 
συνδικάτα· οι συλλογικές συμβάσεις δεν 
πρέπει να υπονομεύονται από συμφωνίες 
περί καθεστώτων ΟΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 72
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) στόχευση: οι εταιρείες και οι 
εργαζόμενοί τους πρέπει να συμφωνήσουν 
ως προς τους στόχους ενός καθεστώτος 
ΟΣΕ ούτως ώστε να προσδιοριστεί το 

α) στόχευση: οι εταιρείες πρέπει να 
καθορίσουν τους στόχους ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ ούτως ώστε να 
προσδιοριστεί το πλέον κατάλληλο για 
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πλέον κατάλληλο για αυτούς μοντέλο και 
να υπάρξουν οι περισσότερες δυνατότητες 
επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος·

αυτούς μοντέλο και να υπάρξουν οι 
περισσότερες δυνατότητες επίτευξης του 
επιθυμητού αποτελέσματος·

Or. fi

Τροπολογία 73
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) ευελιξία κατά τη λειτουργία και 
εθελοντικός χαρακτήρας: η ΟΣΕ 
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε 
διαφορετικούς τομείς, σε εταιρείες 
διαφορετικών μεγεθών και τύπων και σε 
διαφορετικά κράτη μέλη· η απόφαση 
ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, 
να λαμβάνεται από την κάθε εταιρεία ή 
τον κάθε εργοδότη σε συνδυασμό με τους 
εργαζομένους, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία και πρακτική και 
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της 
εταιρείας·

(β) ευελιξία κατά τη λειτουργία και 
εθελοντικός χαρακτήρας: η ΟΣΕ 
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε 
διαφορετικούς τομείς, σε εταιρείες 
διαφορετικών μεγεθών και τύπων και σε 
διαφορετικά κράτη μέλη· η απόφαση 
ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, 
να λαμβάνεται σε βάση αμοιβαιότητας 
από την εταιρεία ή τον εργοδότη και από 
τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους, 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία και πρακτική και ανάλογα με 
την οικονομική κατάσταση της εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 74
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) ευελιξία κατά τη λειτουργία και 
εθελοντικός χαρακτήρας: η ΟΣΕ 
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε 
διαφορετικούς τομείς, σε εταιρείες 
διαφορετικών μεγεθών και τύπων και σε 

β) ευελιξία κατά τη λειτουργία και 
εθελοντικός χαρακτήρας: η ΟΣΕ 
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε 
διαφορετικούς τομείς, σε εταιρείες 
διαφορετικών μεγεθών και τύπων και σε 
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διαφορετικά κράτη μέλη· η απόφαση 
ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, 
να λαμβάνεται από την κάθε εταιρεία ή τον 
κάθε εργοδότη σε συνδυασμό με τους 
εργαζομένους, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία και πρακτική και 
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση
της εταιρείας·

διαφορετικά κράτη μέλη· η απόφαση 
ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, 
να λαμβάνεται από την κάθε εταιρεία ή τον 
κάθε εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
ζητείται η γνώμη των εργαζομένων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία και πρακτική και 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής 
κατάστασης της εταιρείας

Or. fi

Τροπολογία 75
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) πρόσθετο/συμπληρωματικό χαρακτήρα 
στις συμβατικά συμφωνηθείσες αποδοχές: 
κάθε μοντέλο ΟΣΕ θα πρέπει να συνιστά 
συμπλήρωμα στον βασικό μισθό και τα 
συμβατικά δικαιώματα ενός εργαζομένου, 
και να μην τα υποκαθιστά·

γ) πρόσθετο/συμπληρωματικό χαρακτήρα 
στις συμβατικά συμφωνηθείσες αποδοχές: 
μολονότι κάθε μοντέλο ΟΣΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετου 
εισοδήματος που θα συνιστά συμπλήρωμα 
στον βασικό μισθό και τα συμβατικά 
δικαιώματα ενός εργαζομένου, είναι 
επίσης δυνατή η ενσωμάτωση 
συστημάτων μέσω των οποίων οι 
εργαζόμενοι αναλαμβάνουν ένα μέρος του 
κινδύνου να αποδειχθεί η απόδοση της 
εταιρείας κατώτερη των προβλέψεων·

Or. fi

Τροπολογία 76
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) εθελοντικό χαρακτήρα για τους 
εργαζομένους: η ΟΣΕ αποτελεί μέσο με το 
οποίο παρέχεται στους εργαζομένους 
επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα ωφεληθούν από μια στενότερη 
οικονομική σχέση με τον εργοδότη τους· 
σε τελική ανάλυση, κάθε εργαζόμενος θα 
πρέπει να επιλέγει εάν επιθυμεί να 
συμμετάσχει, αλλά η ΟΣΕ θα πρέπει να 
είναι εξίσου διαθέσιμη στο σύνολο του 
εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας χωρίς 
αποκλεισμούς προκειμένου να επιτευχθεί 
γνήσια ένταξη·

δ) εθελοντικό χαρακτήρα για τους 
εργαζομένους: η ΟΣΕ αποτελεί μέσο με το 
οποίο παρέχεται στους εργαζομένους 
επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα ωφεληθούν από μια στενότερη 
οικονομική σχέση με την εταιρεία τους· σε 
τελική ανάλυση, κάθε εργαζόμενος θα 
πρέπει να επιλέγει εάν επιθυμεί να 
συμμετάσχει, αλλά, αν και η μεταχείριση 
που επιφυλάσσει το καθεστώς σε 
διαφορετικούς εργαζόμενους και σε 
διαφορετικές ομάδες εργαζομένων 
ενδέχεται να διαφέρει, είναι σαφές ότι το 
ομαδικό πνεύμα εντός της εταιρείας θα 
είναι αυξημένο εάν όλοι συμμετέχουν 
εξίσου και  χωρίς αποκλεισμούς·

Or. fi

Τροπολογία 77
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ) εθελοντικό χαρακτήρα για τους 
εργαζομένους: η ΟΣΕ αποτελεί μέσο με το 
οποίο παρέχεται στους εργαζομένους 
επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα ωφεληθούν από μια στενότερη 
οικονομική σχέση με τον εργοδότη τους· 
σε τελική ανάλυση, κάθε εργαζόμενος θα 
πρέπει να επιλέγει εάν επιθυμεί να 
συμμετάσχει, αλλά η ΟΣΕ θα πρέπει να 
είναι εξίσου διαθέσιμη στο σύνολο του 
εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας χωρίς 
αποκλεισμούς προκειμένου να επιτευχθεί 
γνήσια ένταξη·

(δ) εθελοντικό χαρακτήρα για τους 
εργαζομένους: η ΟΣΕ αποτελεί μέσο με το 
οποίο παρέχεται στους εργαζομένους 
επιλογή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα ωφεληθούν από μια στενότερη 
οικονομική σχέση με τον εργοδότη τους· 
σε τελική ανάλυση, κάθε εργαζόμενος θα 
πρέπει να επιλέγει εάν επιθυμεί να 
συμμετάσχει, αλλά η ΟΣΕ θα πρέπει να 
είναι εξίσου διαθέσιμη στο σύνολο του 
εργατικού δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης, μιας εταιρείας, 
χωρίς αποκλεισμούς προκειμένου να 
επιτευχθεί γνήσια ένταξη·
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Or. en

Τροπολογία 78
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους· σε περίπτωση που οι εθνικές 
πρακτικές και παραδόσεις περιλαμβάνουν 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
εταιρείας, τα καθεστώτα ΟΣΕ θα πρέπει 
να υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, σε 
τοπική βάση για κάθε εταιρεία 
ξεχωριστά, προκειμένου να 
προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες και 
περιστάσεις που αφορούν κάθε εταιρεία 
και το εργατικό δυναμικό της· αυτού του 
είδους τα καθεστώτα θα πρέπει να είναι 
πάντα προσβάσιμα από όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν είναι μέλη της 
συνδικαλιστικής ένωσης που είναι 
αρμόδια για τη διαπραγμάτευση των 
όρων ενός καθεστώτος ΟΣΕ·

ε) διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους· σε περίπτωση που οι εθνικές 
πρακτικές και παραδόσεις περιλαμβάνουν 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
εταιρείας, η γνώμη αυτών πρέπει να 
ακούγεται προκειμένου να προσαρμόζεται 
το καθεστώς στις ειδικές συνθήκες και 
περιστάσεις που αφορούν κάθε εταιρεία 
και το εργατικό δυναμικό της εκτιμά ότι 
αυτού του είδους τα καθεστώτα δεν πρέπει 
να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος 
εργαζόμενων που είναι μέλη της 
συνδικαλιστικής ένωσης ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο αναφερόμενο στο 
άρθρο 10 ΣΛΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία 79
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους· σε περίπτωση που οι εθνικές 
πρακτικές και παραδόσεις περιλαμβάνουν 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 

(ε) διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους· τα καθεστώτα ΟΣΕ θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, σε 
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εταιρείας, τα καθεστώτα ΟΣΕ θα πρέπει 
να υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, σε 
τοπική βάση για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, 
προκειμένου να προσαρμόζονται στις 
ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που 
αφορούν κάθε εταιρεία και το εργατικό 
δυναμικό της· αυτού του είδους τα 
καθεστώτα θα πρέπει να είναι πάντα 
προσβάσιμα από όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν είναι μέλη της 
συνδικαλιστικής ένωσης που είναι αρμόδια 
για τη διαπραγμάτευση των όρων ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ·

τοπική βάση για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, 
προκειμένου να προσαρμόζονται στις 
ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που 
αφορούν κάθε εταιρεία και το εργατικό 
δυναμικό της· αυτού του είδους τα 
καθεστώτα θα πρέπει να είναι πάντα 
προσβάσιμα από όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν είναι μέλη της 
συνδικαλιστικής ένωσης που είναι αρμόδια 
για τη διαπραγμάτευση των όρων ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 80
Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους· σε περίπτωση που οι εθνικές 
πρακτικές και παραδόσεις περιλαμβάνουν 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
εταιρείας, τα καθεστώτα ΟΣΕ θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, σε 
τοπική βάση για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, 
προκειμένου να προσαρμόζονται στις 
ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που 
αφορούν κάθε εταιρεία και το εργατικό 
δυναμικό της· αυτού του είδους τα 
καθεστώτα θα πρέπει να είναι πάντα 
προσβάσιμα από όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν είναι μέλη της 
συνδικαλιστικής ένωσης που είναι αρμόδια 
για τη διαπραγμάτευση των όρων ενός 
καθεστώτος ΟΣΕ·

(ε) διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους· σε περίπτωση που οι εθνικές 
πρακτικές και παραδόσεις περιλαμβάνουν 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
εταιρείας, τα καθεστώτα ΟΣΕ θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με τους 
αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, σε 
τοπική βάση για κάθε εταιρεία ξεχωριστά 
ή σε επίπεδο ολόκληρης της εταιρείας, 
προκειμένου να προσαρμόζονται στις 
ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που 
αφορούν κάθε εταιρεία και το εργατικό 
δυναμικό της· αυτού του είδους τα 
καθεστώτα θα πρέπει να είναι πάντα 
προσβάσιμα από όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν είναι μέλη της 
συνδικαλιστικής ένωσης που είναι αρμόδια 
για τη διαπραγμάτευση των όρων ενός 
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καθεστώτος ΟΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 81
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) υποχρέωση παροχής σαφούς 
πληροφόρησης στους εργαζομένους 
σχετικά με τους κινδύνους και τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τη 
συμμετοχή τους σε καθεστώς ΟΣΕ: η 
απόφαση συμμετοχής σε ένα καθεστώς 
ΟΣΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του 
εργαζομένου, η οποία θα παρέχεται με 
πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τη συμμετοχή του σε ένα 
καθεστώς και των όρων που ισχύουν σε 
σχέση με την αποχώρησή του από την 
εταιρεία ή το καθεστώς υπό οιεσδήποτε 
συνθήκες·

(στ) υποχρέωση παροχής σαφούς 
πληροφόρησης στους εργαζομένους 
σχετικά με τους κινδύνους και τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τη 
συμμετοχή τους σε καθεστώς ΟΣΕ: η 
απόφαση συμμετοχής σε ένα καθεστώς 
ΟΣΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του 
εργαζομένου, η οποία θα παρέχεται με 
πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του, 
καθώς και των υποκείμενων κινδύνων 
αλλά και των φορολογικών επιπτώσεων
που απορρέουν από τη συμμετοχή του σε 
ένα καθεστώς και των όρων που ισχύουν 
σε σχέση με την αποχώρησή του από την 
εταιρεία ή το καθεστώς υπό οιεσδήποτε 
συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 82
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) υποχρέωση παροχής σαφούς 
πληροφόρησης στους εργαζομένους 
σχετικά με τους κινδύνους και τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τη 

στ) υποχρέωση παροχής σαφούς 
πληροφόρησης στους εργαζομένους 
σχετικά με τους κινδύνους και τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τη 
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συμμετοχή τους σε καθεστώς ΟΣΕ: η 
απόφαση συμμετοχής σε ένα καθεστώς 
ΟΣΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του 
εργαζομένου, η οποία θα παρέχεται με 
πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τη συμμετοχή του σε ένα 
καθεστώς και των όρων που ισχύουν σε 
σχέση με την αποχώρησή του από την 
εταιρεία ή το καθεστώς υπό οιεσδήποτε 
συνθήκες·

συμμετοχή τους σε καθεστώς ΟΣΕ: η 
απόφαση συμμετοχής σε ένα καθεστώς 
ΟΣΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του 
εργαζομένου, η οποία θα παρέχεται με 
πλήρη γνώση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη 
συμμετοχή του σε ένα καθεστώς και των 
όρων που ισχύουν σε σχέση με την 
αποχώρησή του από την εταιρεία ή το 
καθεστώς·

Or. fi

Τροπολογία 83
Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) υποχρέωση παροχής σαφούς 
πληροφόρησης στους εργαζομένους 
σχετικά με τους κινδύνους και τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τη 
συμμετοχή τους σε καθεστώς ΟΣΕ: η 
απόφαση συμμετοχής σε ένα καθεστώς 
ΟΣΕ θα πρέπει να βασίζεται σε 
συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του 
εργαζομένου, η οποία θα παρέχεται με 
πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του που 
απορρέουν από τη συμμετοχή του σε ένα 
καθεστώς και των όρων που ισχύουν σε 
σχέση με την αποχώρησή του από την 
εταιρεία ή το καθεστώς υπό οιεσδήποτε 
συνθήκες·

(στ) υποχρέωση παροχής σαφούς 
πληροφόρησης στους εργαζομένους 
σχετικά με τους κινδύνους και τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τη 
συμμετοχή τους σε καθεστώς ΟΣΕ, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
περιόδου κατοχύρωσης: η απόφαση 
συμμετοχής σε ένα καθεστώς ΟΣΕ θα 
πρέπει να βασίζεται σε συγκατάθεση 
κατόπιν ενημέρωσης του εργαζομένου, η 
οποία θα παρέχεται με πλήρη γνώση των 
δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη 
συμμετοχή του σε ένα καθεστώς και των 
όρων που ισχύουν σε σχέση με την 
αποχώρησή του από την εταιρεία ή το 
καθεστώς υπό οιεσδήποτε συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 84
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) συμμετοχή στη διακυβέρνηση: τα 
καθεστώτα μπορούν να περιλαμβάνουν 
την άμεση συμμετοχή ενός εργαζομένου
στην εταιρική διακυβέρνηση· στην 
περίπτωση αυτή, τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένα προτού υπάρξει συμφωνία 
για την ανάληψη των εν λόγω 
υποχρεώσεων·

ζ) συμμετοχή στη διακυβέρνηση: στο 
πλαίσιο καθεστώτος, ένας εργοδότης 
μπορεί να προσκαλέσει εργαζόμενο ή 
εργαζόμενους να συμμετάσχουν ενεργά
στην εταιρική διακυβέρνηση στην 
περίπτωση αυτή, τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένα προτού υπάρξει συμφωνία 
για την ανάληψη τέτοιου υπεύθυνου 
ρόλου·

Or. fi

Τροπολογία 85
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ) συμμετοχή στη διακυβέρνηση: τα 
καθεστώτα μπορούν να περιλαμβάνουν 
την άμεση συμμετοχή ενός εργαζομένου 
στην εταιρική διακυβέρνηση· στην 
περίπτωση αυτή, τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένα προτού υπάρξει συμφωνία 
για την ανάληψη των εν λόγω 
υποχρεώσεων·

(ζ) συμμετοχή στη διακυβέρνηση: τα 
καθεστώτα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να 
περιλαμβάνουν την άμεση συμμετοχή ενός 
εργαζομένου στην εταιρική διακυβέρνηση·
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα 
πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο και να περιλαμβάνουν την 
συμμετοχή των εργαζομένων προτού 
υπάρξει συμφωνία για την ανάληψη των εν 
λόγω υποχρεώσεων

Or. en

Τροπολογία 86
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ α) εάν η συμμετοχή στο μετοχικό 
κεφάλαιο είναι το συμφωνηθέν μοντέλο, 
τότε η συλλογική ιδιοκτησία μετοχών, 
όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε 
καταπίστευμα, προτιμάται· σε ένα τέτοιο 
μοντέλο, οι μετοχές κατανέμονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην αυξάνονται οι 
υφιστάμενες μισθολογικές διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 87
Martin Kastler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ α) τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
προστατεύεται μέσω ασφάλισης η 
συμμετοχή των εργαζομένων σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας της 
εταιρείας·

Or. de

Τροπολογία 88
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ζ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ β) ο αντίκτυπος επί της ισότητας των 
φύλων πρέπει να εκτιμάται πάντοτε όταν 
επιδιώκεται συμφωνία επί καθεστώτων 
ΟΣΕ·

Or. en



PE521.544v01-00 48/54 AM\1005956EL.doc

EL

Τροπολογία 89
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ γ) διαφάνεια: πληροφορίες σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση της εκάστοτε 
εταιρείας καθώς και σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την 
περίπτωση πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση των ενδιαφερόμενων 
εργαζομένων ανά πάσα στιγμή· 

Or. en

Τροπολογία 90
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την αλλαγή νοοτροπίας των 
συνδικαλιστικών ενώσεων έναντι της 
ΟΣΕ και ενθαρρύνει τους κοινωνικούς 
εταίρους να συνεχίσουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
δυνατοτήτων στα αντίστοιχα επίπεδα7·

διαγράφεται

__________________
7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των 
εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών) 
(PE 475.098), σ. 35.

Or. de

Τροπολογία 91
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την αλλαγή νοοτροπίας των 
συνδικαλιστικών ενώσεων έναντι της 
ΟΣΕ και ενθαρρύνει τους κοινωνικούς 
εταίρους να συνεχίσουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
δυνατοτήτων στα αντίστοιχα επίπεδα7·

12. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων 
για τις ΟΣΕ στα αντίστοιχα επίπεδα7

επισημαίνει τον καίριο ρόλο των 
συνδικαλιστικών ενώσεων και των 
εκπροσώπων του χώρου εργασίας σε 
αυτό το πλαίσιο·

__________________ __________________
7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
35.

7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
35.

Or. en

Τροπολογία 92
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την αλλαγή νοοτροπίας των 
συνδικαλιστικών ενώσεων έναντι της 
ΟΣΕ και ενθαρρύνει τους κοινωνικούς 
εταίρους να συνεχίσουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
δυνατοτήτων στα αντίστοιχα επίπεδα7·

12. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων 
στα αντίστοιχα επίπεδα7·

__________________ __________________
7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
35.

7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
35.
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Or. en

Τροπολογία 93
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την αλλαγή νοοτροπίας των 
συνδικαλιστικών ενώσεων έναντι της 
ΟΣΕ και ενθαρρύνει τους κοινωνικούς 
εταίρους να συνεχίσουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη νέων 
δυνατοτήτων στα αντίστοιχα επίπεδα7·

12. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων 
στα αντίστοιχα επίπεδα7·

__________________ __________________
7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των 
εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών) 
(PE 475.098), σ. 35.

7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
(Οικονομική συμμετοχή των 
εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών) 
(PE 475.098), σ. 35.

Or. en

Τροπολογία 94
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την αλλαγή νοοτροπίας των 
συνδικαλιστικών ενώσεων έναντι της ΟΣΕ 
και ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων 
στα αντίστοιχα επίπεδα7·

12. χαιρετίζει την αλλαγή νοοτροπίας των 
συνδικαλιστικών ενώσεων έναντι της ΟΣΕ, 
η οποία έχει καταστεί πιο θετική και 
ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να 
συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία με 
σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων 
και καινοτομιών στα αντίστοιχα επίπεδα7·

__________________ __________________
7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 

7 Μελέτη «Employee financial 
participation in companies’ proceeds» 
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(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
35.

(Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων 
στα έσοδα των εταιρειών) (PE 475.098), σ. 
35.

Or. fi

Τροπολογία 95
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και τα κέρδη, ενιαίες 
δικτυακές πύλες πληροφόρησης –
υπηρεσίες μίας στάσης– στις οποίες θα 
έχουν πρόσβαση εργοδότες και 
εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ΟΣΕ, των 
εθνικών συστημάτων στήριξης ή των 
κινήτρων που είναι διαθέσιμα και των 
διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την 
καλύτερη αξιοποίηση από τους
εργαζομένους των οφελών που απορρέουν 
από τα καθεστώτα ΟΣΕ και την καλύτερη 
εκτίμηση από τους εργοδότες των 
επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και 
των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
ένταξη σε ένα καθεστώς ΟΣΕ·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και τα κέρδη αλλά και 
με την Επιτροπή, ενιαίες δικτυακές πύλες 
πληροφόρησης –υπηρεσίες μίας στάσης–
στις οποίες θα έχουν πρόσβαση εργοδότες 
και εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα αλλά και οι 
κίνδυνοι της ΟΣΕ, των εθνικών κινήτρων 
που είναι διαθέσιμα και των διαφορετικών 
υφιστάμενων μοντέλων, προκειμένου να 
δοθεί στους εργαζόμενους και στους 
εργοδότες η δυνατότητα να καταλήγουν 
σε τεκμηριωμένες κρίσεις σχετικά με τα 
καθεστώτα ΟΣΕ και να βρίσκουν την 
καλύτερη επιλογή για συμφωνίες σε 
εταιρικό επίπεδο αλλά και προκειμένου 
να προβαίνουν σε καλύτερη εκτίμηση των 
επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και 
των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
ένταξη σε ένα καθεστώς ΟΣΕ· προτείνει οι 
εν λόγω ενιαίες δικτυακές πύλες 
πληροφόρησης να συνδεθούν με ή να 
συμπεριληφθούν σε ήδη υφιστάμενους 
αρμόδιους φορείς ή αρχές σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 96
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και τα κέρδη, ενιαίες 
δικτυακές πύλες πληροφόρησης –
υπηρεσίες μίας στάσης– στις οποίες θα 
έχουν πρόσβαση εργοδότες και 
εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ΟΣΕ, των 
εθνικών συστημάτων στήριξης ή των 
κινήτρων που είναι διαθέσιμα και των 
διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την 
καλύτερη αξιοποίηση από τους 
εργαζομένους των οφελών που απορρέουν 
από τα καθεστώτα ΟΣΕ και την καλύτερη 
εκτίμηση από τους εργοδότες των 
επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και 
των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
ένταξη σε ένα καθεστώς ΟΣΕ·

13. ενθαρρύνει τους οργανισμούς 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
τα κέρδη να αναπτύξουν δικτυακές πύλες 
πληροφόρησης –υπηρεσίες μίας στάσης–
στις οποίες θα έχουν πρόσβαση εργοδότες 
και εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ΟΣΕ, των 
εθνικών συστημάτων στήριξης ή των 
κινήτρων που είναι διαθέσιμα και των 
διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την 
καλύτερη αξιοποίηση από τους εργοδότες 
και από τους εργαζομένους των οφελών 
που απορρέουν από τα καθεστώτα ΟΣΕ 
και την καλύτερη εκτίμηση από τους 
εργοδότες των επιλογών που έχουν στη 
διάθεσή τους και των προκλήσεων που 
συνεπάγεται η ένταξη σε ένα καθεστώς 
ΟΣΕ·

Or. fi

Τροπολογία 97
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και τα κέρδη, ενιαίες 
δικτυακές πύλες πληροφόρησης –

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν ήδη υφιστάμενες ή να 
αναπτύξουν, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και τους οργανισμούς 
εκπροσώπησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο και 
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υπηρεσίες μίας στάσης– στις οποίες θα 
έχουν πρόσβαση εργοδότες και 
εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ΟΣΕ, των 
εθνικών συστημάτων στήριξης ή των 
κινήτρων που είναι διαθέσιμα και των 
διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την 
καλύτερη αξιοποίηση από τους 
εργαζομένους των οφελών που απορρέουν 
από τα καθεστώτα ΟΣΕ και την καλύτερη 
εκτίμηση από τους εργοδότες των 
επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και 
των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
ένταξη σε ένα καθεστώς ΟΣΕ·

τα κέρδη, ενιαίες δικτυακές πύλες 
πληροφόρησης –υπηρεσίες μίας στάσης–
στις οποίες θα έχουν πρόσβαση εργοδότες 
και εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ΟΣΕ, των 
εθνικών συστημάτων στήριξης ή των 
κινήτρων που είναι διαθέσιμα και των 
διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την 
καλύτερη αξιοποίηση από τους 
εργαζομένους των οφελών που απορρέουν 
από τα καθεστώτα ΟΣΕ και την καλύτερη 
εκτίμηση από τους εργοδότες των 
επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και 
των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
ένταξη σε ένα καθεστώς ΟΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 98
Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και τα κέρδη, ενιαίες 
δικτυακές πύλες πληροφόρησης –
υπηρεσίες μίας στάσης– στις οποίες θα 
έχουν πρόσβαση εργοδότες και 
εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα της ΟΣΕ, των 
εθνικών συστημάτων στήριξης ή των 
κινήτρων που είναι διαθέσιμα και των 
διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την 
καλύτερη αξιοποίηση από τους 
εργαζομένους των οφελών που απορρέουν 
από τα καθεστώτα ΟΣΕ και την καλύτερη 
εκτίμηση από τους εργοδότες των 
επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και 

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς εκπροσώπησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο και τα κέρδη, ενιαίες 
δικτυακές πύλες πληροφόρησης –
υπηρεσίες μίας στάσης– στις οποίες θα 
έχουν πρόσβαση εργοδότες και 
εργαζόμενοι, όπου θα αναλύονται τα 
οφέλη και τα πλεονεκτήματα αλλά και 
οποιοιδήποτε συνεπαγόμενοι κίνδυνοι της 
ΟΣΕ, των εθνικών συστημάτων στήριξης ή 
των κινήτρων που είναι διαθέσιμα και των 
διαφορετικών υφιστάμενων μοντέλων, με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και την 
καλύτερη αξιοποίηση από τους 
εργαζομένους των οφελών που απορρέουν 
από τα καθεστώτα ΟΣΕ και την καλύτερη 
εκτίμηση από τους εργοδότες των 
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των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
ένταξη σε ένα καθεστώς ΟΣΕ·

επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και 
των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
ένταξη σε ένα καθεστώς ΟΣΕ·

Or. en


