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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

A. Kommissionens konsekvensbedömning från 2007 omfattar inte konsekvenserna för 
social- och sysselsättningspolitiken, med undantag av arbetstagarinflytande.

B. I stadgan för europabolag och stadgan för europeiska kooperativa föreningar föreskrivs att 
ett bolags säte får flyttas om de särskilda och tvingande bestämmelserna om 
arbetstagarinflytande i direktiv 2001/86/EG beaktas.

1. Europaparlamentet betonar att i artiklarna 49 och 54 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt garanteras alla bolag etableringsfrihet. Parlamentet konstaterar att 
lagstiftningen inte är enhetlig när det gäller flyttning och villkor för flyttning för ett bolag 
som lyder under en nationell lagstiftning och som flyttar sitt säte, det stadgeenliga eller det 
faktiska, från en medlemsstat till en annan inom den inre marknaden samt när det gäller de 
risker som detta medför för sysselsättningen.

2. Europaparlamentet är positivt till en lagstiftning på europeisk nivå om flyttning av säte 
såvida genomförandet av målen i artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt inte ifrågasätts och arbetstagarnas rätt till medbestämmande inte begränsas.

3. Europaparlamentet förväntar sig att ett sådant förslag innebär att missbruk och bedrägligt 
beteende förhindras och att borgenärernas, minoritetsaktieägarnas och arbetstagarnas 
intressen skyddas.

4. Europaparlamentet anger i bilagan de tvingande villkor som måste uppfyllas för att 
arbetstagarnas medbestämmande under och efter flyttningen av sätet ska kunna garanteras 
i ett 14:e direktiv.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande rekommendationer i bilagan till resolutionsförslaget:

5. Rekommendation 1: Kommissionen ska lägga fram en studie över vilka konsekvenser ett 
direktiv om flyttning av ett bolags säte kan få för genomförandet av målen i artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Studien ska offentliggöras senast 
tillsammans med förslaget till ett 14:e direktiv. 

6. Rekommendation 2: En lagstiftning på europeisk nivå om flyttning av ett bolags säte ska 
innehålla följande punkter för att arbetstagarnas medverkan ska kunna garanteras och även 
skyddet och garantierna för deras representanter under och efter flyttningen:

– Arbetstagarnas rätt till medverkan ska regleras rättsligt, i analogi med vad som 
fastställs i direktiv 2005/56/EG om fusioner.

– Bolagsledningen ska dessutom samråda med arbetstagarna om flyttningens rättsliga 
och ekonomiska konsekvenser på grundval av en rapport där konsekvenserna för 
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arbetstagarna anges. Rapporten ska läggas fram minst en månad innan bolagsstämman 
godkänner förslaget till flyttning.

– Bolagets rättigheter och skyldigheter i fråga om sådana anställningsvillkor som härrör 
från den ursprungliga medlemsstatens nationella lagstiftning, praxis eller enskilda 
anställningskontrakt eller anställningsförhållanden ska fortsätta att gälla efter att 
bolaget har registrerats i den medlemsstat dit bolaget flyttar sitt säte.

– När kollektiva uppsägningar i samband med flyttning av ett bolags säte inte går att 
undvika ska bestämmelserna i direktiven 75/129/EG och 98/59/EG tillämpas. 

– För att ett bolag ska kunna flytta sitt säte måste det kunna visa att det följer 
bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter.

– Medlemsstaterna ska införa en effektiv och suspensiv rätt att överklaga för 
arbetstagarna och deras representanter, så att arbetsgivare kan åläggas att fullfölja sina 
skyldigheter i de fall de inte gjort detta.

– Det är den mottagande medlemsstatens lagstiftning som ska tillämpas, såvida inte 
denna lagstiftning innebär en lägre nivå för arbetstagarnas medverkan och 
medbestämmande.


