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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες περί συνδίκων πτώχευσης αφορούν 
ορισμένους πολύ πολύπλοκους νομικούς τομείς, όπως το δίκαιο περί εγγείου ιδιοκτησίας, 
το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο περί συμβάσεων, οι οποίοι διαφέρουν από το ένα κράτος 
μέλος στο άλλο ανάλογα με τις εθνικές παραδόσεις··

2. σημειώνει ότι η ελευθερία εγκατάστασης και η αυξημένη κινητικότητα των εταιρειών 
μεταξύ κρατών μελών υπογραμμίζουν την ανάγκη καλύτερου συντονισμού της 
νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας προκειμένου να καταπολεμηθούν οι αρνητικές 
συνέπειες του "τουρισμού αφερεγγυότητας" για τους εργαζόμενους· 

3. ανησυχεί, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, στις πιθανές ευκαιρίες 
απασχόλησης· 

4. τονίζει ότι το εργατικό δίκαιο ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι τυχόν 
συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την αφερεγγυότητα δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει καμία αναφορά σε κοινούς κανόνες για την εργατική νομοθεσία· 

5. σημειώνει μετά λύπης ότι αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι εργαζόμενοι που 
επηρεάζονται από διαδικασίες περί αφερεγγυότητας που μπορούν να αποδοθούν στην 
οικονομική κρίση και σημειώνει ότι σχετικά από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον εν λόγω τομέα· 

6. είναι της άποψης ότι η οδηγία 2008/94/ΕΚ έχει εκπληρώσει το στόχο της, δηλαδή έχει 
εξασφαλίσει ένα ελάχιστο βαθμό προστασίας των εργαζομένων σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας, διατηρώντας συγχρόνως επαρκή ευελιξία για τα κράτη μέλη· 

7. δεν θεωρεί απαραίτητο να καθιερωθεί ένα ελάχιστο ποσό για τις πληρωμές του 
οργανισμού εγγύησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

8. τονίζει ότι οι συμβάσεις απασχόλησης αλλάζουν χαρακτήρα σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι 
υπάρχει διαφοροποίηση τέτοιων συμβάσεων εντός των κρατών μελών· κατά συνέπεια, 
θεωρεί αντιπαραγωγικό τον ορισμό του "εργαζόμενου" σε ευρωπαϊκό επίπεδο··

9. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να ορίζουν την "αμοιβή" και την "πληρωμή", 
υπό τον όρο ότι τηρούν τις γενικές αρχές της ισότητας και των μη διακρίσεων. 


