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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til:

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Kommissionens konsekvensvurdering fra 2007 ikke omfatter 
konsekvenserne for de sociale politikker og beskæftigelsespolitikken, undtaget 
medarbejdermedbestemmelse, 

B. der henviser til, at statut for det europæiske selskab og statut for det europæiske 
andelsselskab fastsætter flytning af hjemsted, idet de specifikke og bindende regler 
vedrørende inddragelse af medarbejderne i henhold til direktiv 2001/86/EF følges,

1. understreger, at artiklerne 49 og 54 i traktaten om Den Europæiske Union garanterer 
etableringsfrihed for alle selskaber; konstaterer, at det er en mangel på ensartethed i 
lovgivningen om flytning af det vedtægtsmæssige eller faktiske hjemsted og i 
bestemmelserne herom for et selskab, stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning, fra 
en medlemsstat til en anden, inden for det indre marked, og at der er en risiko forbundet 
hermed for beskæftigelsen; 

2. går ind for et regelsæt på europæisk niveau for flytning af hjemsted, så længe der ikke 
sættes spørgsmålstegn ved gennemførelsen af målene i artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og at retten til medarbejdermedbestemmelse ikke 
indskrænkes;

3. forventer, at et sådant forslag forhindrer misbrug og svindel og beskytter kreditorernes, de 
små aktionærers og arbejdstagernes interesser;

4. fremfører i bilaget bindende betingelser, som skal opfyldes for at det fjortende direktiv 
kan sikre medarbejdernes medbestemmelse under og efter flytning af hjemsted;

– at optage følgende anbefalinger i bilaget til dets beslutningsforslag:

5. Anbefaling nr. 1: Kommissionen fremlægger en vurdering af konsekvenserne af et 
direktiv for flytning af hjemsted i sammenhæng med gennemførelsen af målene i artikel 9 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som skal offentliggøres senest 
samtidig med et forslag til det fjortende direktiv;

6. Anbefaling nr. 2: Et regelsæt på europæisk niveau for flytning af selskabers 
vedtægtsmæssige hjemsted skal omfatte følgende elementer for at sikre 
medarbejdermedbestemmelse, såvel som videreførelsen af beskyttelse og af garantier 
givet til medarbejderrepræsentanter under og efter flytningen:

- juridiske bestemmelser vedrørende medarbejdernes ret til medbestemmelse svarende til 
de, der er fastsat i direktiv 2005/56/EF om fusioner;
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- derudover informerer ledelsen medarbejderne om de juridiske og økonomiske 
konsekvenser af en flytning via en rapport, som opridser konsekvenserne for 
medarbejderne, og som er blevet fremlagt mindst en måned før generalforsamlingen 
godkender flytningsprojektet;
- selskabets rettigheder og forpligtelser med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår, der 

bygger på ret, praksis og individuelle arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold i den 
oprindelige medlemsstat, forbliver gyldige efter registrering af selskabet i den nye 
medlemsstat;
- hvis kollektive afskedigelser som følge af flytning af hjemsted er uundgåelige, træder 

bestemmelserne i direktiverne 75/129/EØF og 98/59/EF i kraft;
- flytningen af hjemsted betinges af firmaets evne til at bevise, at det overholder 

bestemmelserne om arbejdstagernes rettigheder;
- medlemsstaterne fastsætter en juridisk og opsættende klage for arbejdstagerne og deres 

repræsentanter med henblik på, at få arbejdsgiverne til at leve op til deres forpligtelser, i 
de tilfælde de ikke gør det;
- den nye medlemsstats lovgivning er gældende, undtagen hvis bestemmelserne i denne 

lovgivning fastsætter et lavere niveau for medarbejdermedbestemmelse.


