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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond,

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât evaluarea de impact a Comisiei din 2007 nu se referă la implicațiile pentru 
politicile sociale și ocuparea forței de muncă, cu excepția participării lucrătorilor;

B. întrucât statutul societății europene și statutul societății cooperative europene prevăd că 
transferul de sediu social se realizează luând în considerare normele specifice și cu 
caracter obligatoriu cu privire la implicarea lucrătorilor, în conformitate cu Directiva 
2001/86/CE,

1. subliniază faptul că articolele 49 și 54 din Tratatul privind Uniunea Europeană garantează 
libertatea de înființare pentru toate societățile; constată lipsa de uniformitate a legislației 
în ceea ce privește transferul și modalitățile de transfer al sediului social, statutar sau real, 
al unei societăți înființate în temeiul dreptului intern existent, dintr-un stat membru într-un 
alt stat membru, în cadrul pieței unice, și ia act de riscul legat de locurile de muncă;

2. sprijină reglementarea la nivel european a transferului de sediu social atât timp cât 
punerea în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 9 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene nu este pusă sub semnul întrebării, iar dreptul la participarea lucrătorilor 
nu este restricționat;

3. se așteaptă ca o astfel de propunere să prevină comportamentul abuziv sau fraudulos și să 
protejeze interesele creditorilor, ale acționarilor minoritari și ale lucrătorilor;

4. pune în evidență în anexă condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite pentru ca o a 14-a 
directivă să poată garanta participarea lucrătorilor în timpul și după transferul sediului 
social;

– includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:

5. Recomandarea 1: Comisia ar trebui să prezinte un studiu de impact referitor la 
consecințele unei directive privind transferul de sediu social pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor stabilite la articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
studiu care să fie publicat cel târziu simultan cu propunerea privind cea de a 14-a 
directivă;

6. Recomandarea 2: Reglementarea la nivel european a transferului sediului social al
societăților trebuie să cuprindă următoarele elemente pentru a asigura participarea 
lucrătorilor, precum și menținerea protecției și a garanțiilor acordate reprezentanților lor, 
în timpul transferului și după transfer:

- un regim juridic privind dreptul de participare a lucrătorilor, similar cu cel prevăzut de 
Directiva 2005/56/CE privind fuziunile;
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- în plus, organul de conducere trebuie să consulte lucrătorii în ceea ce privește consecințele 
juridice și economice ale transferului prin intermediul unui raport care să prezinte 
consecințele pentru lucrători și care să fie prezentat cu cel puțin o lună înainte ca adunarea 
generală să decidă cu privire la aprobarea proiectului de transfer;
- drepturile și obligațiile societății referitoare la condițiile de muncă care decurg din 

legislația națională, din practică și din contractele individuale de muncă sau din raporturile 
de muncă la nivelul statului membru de origine rămân valabile după înregistrarea în statul 
membru gazdă;
- în cazul în care concedierile colective sunt inevitabile ca rezultat al transferului sediului, 

se aplică dispozițiile Directivelor 75/129/CEE și 98/59/CE;
- transferul sediului social este subordonat capacității întreprinderii de a dovedi că respectă 

dispozițiile referitoare la drepturile lucrătorilor;
- statele membre prevăd o cale de atac juridică efectivă și suspensivă pentru lucrători și 

reprezentanții acestora, în vederea obținerii îndeplinirii obligațiilor angajatorilor în caz de 
nerespectare a acestora;
- se aplică dreptul statului membru gazdă, cu excepția cazului în care dispozițiile sale legale 

prevăd un nivel inferior de participare și de codecizie a lucrătorilor. 


