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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 ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες 
συστάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε από την Επιτροπή το
2007 δεν καλύπτει τις συνέπειες για τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές 
απασχόλησης, εξαιρουμένης της συμμετοχής των εργαζομένων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας και το καταστατικό 
της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας προβλέπουν μεταφορά της έδρας λαμβάνοντας 
υπόψη τους συγκεκριμένους και δεσμευτικούς κανόνες που αφορούν τον ρόλο των 
εργαζομένων σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ·

1. υπογραμμίζει ότι τα άρθρα 49 και 54 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διασφαλίζουν την ελευθερία της εγκατάστασης για όλες τις εταιρείες· σημειώνει 
την έλλειψη ομοιομορφίας της νομοθεσίας σχετικά με τη μεταφορά και τους όρους 
μεταφοράς της έδρας, καταστατικής ή πραγματικής, μιας υφιστάμενης εταιρείας εθνικού 
δικαίου, από ένα κράτος μέλος σε άλλο, εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς και τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργεια αυτή για την απασχόληση·

2. τάσσεται υπέρ μιας ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη μεταφορά έδρας 
εφόσον δεν αμφισβητείται η εφαρμογή των στόχων του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν περιορίζεται το δικαίωμα συμμετοχής των 
εργαζομένων·

3. αναμένει μια πρόταση η οποία θα εμποδίζει τις καταχρήσεις ή τις απάτες και θα 
προστατεύει τα συμφέροντα των πιστωτών, των μειοψηφούντων μετόχων και των 
εργαζομένων·

4. προτείνει, υπό τη μορφή παραρτήματος, δεσμευτικούς όρους που θα πρέπει να 
πληρούνται ούτως ώστε να μπορεί να διασφαλίσει η 14η οδηγία τη συμμετοχή των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της έδρας και μετά από αυτήν·

– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

5. Σύσταση 1: η Επιτροπή παρουσιάζει μια μελέτη αντικτύπου των επιπτώσεων μιας οδηγίας 
για τη μεταφορά έδρας σε σχέση με την εφαρμογή των στόχων του άρθρου 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημοσιεύτηκε 
μεταγενέστερα, μαζί με την πρόταση για μια 14η οδηγία·

6. Σύσταση 2: μια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη μεταφορά της καταστατικής 
έδρας των εταιρειών πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για τη διασφάλιση της 
συμμετοχής των εργαζομένων, καθώς και τη διατήρηση της προστασίας και των 
εγγυήσεων που παρέχονται στους αντιπροσώπους τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
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και μετά από αυτήν:

- νομικό καθεστώς σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων, ανάλογα με το 
καθεστώς που προβλέπεται στην οδηγία 2005/56/ΕΚ για τις συγχωνεύσεις·
- επίσης, η διοίκηση πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους σχετικά με τις 

νομικές και οικονομικές συνέπειες της μεταφοράς μέσω μιας έκθεσης στην οποία 
αναφέρονται οι επιπτώσεις για τους εργαζομένους, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 
έναν μήνα προτού αποφανθεί η γενική συνέλευση για την έγκριση του σχεδίου 
μεταφοράς·
- τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες 

απασχόλησης που πηγάζουν από την εθνική νομοθεσία και πρακτική και τις ατομικές 
συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας σε επίπεδο κράτους μέλους καταγωγής εξακολουθούν να 
ισχύουν και μετά την καταχώρηση στο κράτος μέλος υποδοχής·
- εάν είναι αναπόφευκτη η πραγματοποίηση ομαδικών απολύσεων σχετικά με τη μεταφορά 

έδρας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 75/129/ΕΚ και της οδηγίας 98/59/ΕΚ·
- η μεταφορά έδρας εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης να αποδείξει ότι τηρεί τις 

διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων·
- τα κράτη μέλη προβλέπουν δικαστική προσφυγή με ανασταλτικό αποτέλεσμα για τους 

εργαζομένους και τους αντιπροσώπους τους προκειμένου να επιτύχουν την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων των εργοδοτών σε περίπτωση μη τήρησής τους·
- εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, εκτός από την περίπτωση στην 

οποία οι νομικές διατάξεις αυτής προβλέπουν κατώτερο επίπεδο συμμετοχής και 
συναπόφασης για τους εργαζομένους.


