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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo,

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a avaliação de impacto efectuada em 2007 pela Comissão não abrange 
as consequências para as políticas sociais e de emprego, à excepção da participação dos 
trabalhadores;

B. Considerando que os estatutos da sociedade europeia e da sociedade cooperativa europeia 
prevêem a possibilidade da transferência de sede, tendo em conta regras específicas e 
vinculativas relativas ao envolvimento dos trabalhadores, nos termos da Directiva 
2001/86/CE;

1. Salienta que os artigos 49.º e 54.º do Tratado da União Europeia garantem a liberdade de 
estabelecimento a todas as sociedades; constata a falta de uniformidade da legislação em 
matéria de transferência e de modalidades de transferência de sede, estatutária ou real, de 
uma sociedade de direito nacional existente, de um Estado-Membro para outro, no âmbito 
do mercado único, bem como o risco ligado ao emprego;

2. É favorável a uma regulamentação a nível europeu da transferência de sede, enquanto a 
consecução dos objectivos do artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não for posta em causa e o direito à participação dos trabalhadores não for 
restringido;

3. Espera que esta proposta impeça os abusos ou os comportamentos fraudulentos e proteja 
os interesses dos credores, dos accionistas minoritários e dos trabalhadores;

4. Enuncia, no anexo, condições vinculativas que deverão ser observadas para que uma 14.ª 
Directiva possa garantir a participação dos trabalhadores durante e após a transferência de 
sede;

– a incorporar as seguintes recomendações no anexo à sua proposta de resolução:

5. Recomendação 1: A Comissão apresenta um estudo de impacto sobre as consequências de 
uma directiva relativa à transferência de sede no que se refere à consecução dos objectivos 
inscritos no artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, estudo 
publicado, o mais tardar, em simultâneo com a proposta de uma 14.ª directiva;

6. Recomendação 2: Qualquer regulamentação ao nível europeu da transferência da sede 
estatutária das sociedades deverá incluir os seguintes elementos a fim de garantir a 
participação dos trabalhadores, bem como a manutenção da protecção e das garantias 
concedidas aos seus representantes durante e depois da transferência:

-  Um regime jurídico em matéria de direito de participação dos trabalhadores análogo ao 
previsto na Directiva 2005/56/CE relativa às fusões transfronteiriças das sociedades de 
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responsabilidade limitada;

-  Para além disso, o órgão de direcção procede à consulta dos trabalhadores sobre as 
consequências jurídicas e económicas da transferência através de um relatório que enuncie 
as consequências para os trabalhadores e seja apresentado, pelo menos, um mês antes de a 
Assembleia Geral se pronunciar sobre a aprovação de qualquer projecto de transferência;

-  Os direitos e obrigações da sociedade em matéria de condições de emprego, resultantes da 
legislação, da prática e dos contratos individuais de trabalho ou das relações de trabalho ao 
nível do Estado-Membro de origem mantêm-se válidos após o registo no Estado-Membro 
de acolhimento;

-  Caso sejam inevitáveis despedimentos colectivos ligados à transferência de sede, aplicam-
se as disposições das Directivas 75/129/CE e 98/59/CE

- A transferência de sede está subordinada à capacidade da empresa de provar que respeita 
as disposições relativas aos direitos dos trabalhadores;
- Os Estados-Membros prevêem um recurso jurídico efectivo e suspensivo para os 

trabalhadores, bem como para os seus representantes, a fim de obter a execução das 
obrigações dos empregadores em caso de incumprimento dessas obrigações;
- Aplica-se a legislação do Estado-Membro de acolhimento, excepto nos casos em que as 

suas disposições jurídicas prevejam um nível inferior de participação e de co-decisão dos 
trabalhadores.


