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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 ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα σημαντικά ελαττώματα της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, ιδίως ως 
προς τον επιδιωκόμενο στόχο της να λειτουργήσει ως μέσο κανονιστικής ρύθμισης 
εξαγορών και αναδιαρθρώσεων· 

2. επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των εργαζόμενων πρέπει να διαφυλάσσονται σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας εξαγοράς και δεν πιστεύει ότι η ισχύουσα οδηγία κατορθώνει να 
εξασφαλίσει κάτι τέτοιο·

3. τάσσεται εναντίον οποιασδήποτε περαιτέρω απελευθέρωσης των κειμένων διατάξεων 
όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια εξαγορών·

4. εκτιμά ότι η οδηγία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την νομοθεσία της ΕΕ για την 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. επισημαίνει σχετικά την ανάγκη να υπάρξει σύνδεση με την οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά 
με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων·

6. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να ληφθεί μέριμνα προκειμένου οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων να διαθέτουν εκτεταμένα δικαιώματα πληροφόρησης και διαβούλευσης·

7. φρονεί ότι τόσο η προσφέρουσα όσο και η υπό εξαγορά εταιρεία πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα της διαβούλευσης με τους εργαζόμενους προκειμένου να μπορούν καταλήγουν 
σε συμφωνία πριν την οριστική λήψη οποιασδήποτε απόφασης·

8. αντιλαμβάνεται ότι η δραστηριοποίηση και συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό 
κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των 
εργαζόμενων στην διαδικασία εξαγοράς αλλά και η αναγκαία ροή πληροφοριών σε όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας·

9. ζητεί πλήρη συμμετοχή των αντιπροσώπων των εργαζόμενων σε όλα τα στάδια της 
μετάβασης και τονίζει ότι για να είναι νομικώς δεσμευτική η μετάβαση είναι απαραίτητη 
η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων·

10. επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί στους αντιπροσώπους των εργαζομένων πρόσβαση στην 
εμπειρογνωμοσύνη, τα έξοδα της οποίας πρέπει να αναλαμβάνει η διοίκηση· επισημαίνει 
επ' αυτού ότι πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των αντιπροσώπων των 
εργαζόμενων η επιλογή των καταλληλότερων εμπειρογνωμόνων·

11. φρονεί ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να διατίθεται κατά 
την μεταβατική περίοδο συνδρομή προς τους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών, 
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, τύπου εταιρείας ή χαρακτηριστικών του εκάστοτε 
εργοδότη και θεωρεί ότι πρέπει ιδίως να λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των 
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ευάλωτων εργαζομένων ή των εργαζομένων με μεταβλητές σχέσεις εργασίας, όπως οι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή προσωρινές συμβάσεις·

12. ζητεί να υπάρξει αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων και ελέγχων για την αποφυγή των 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση 
σοβαρής παραβίασης, οι νομικές συνέπειες της προσφοράς εξαγοράς πρέπει να 
αναστέλλονται μέχρι να υπάρξει επαρκής συμμόρφωση με όλες οι υποχρεώσεις·

13. παραπέμπει στο ενδεχόμενο αξιοποίησης ορισμένων πόρων της ΕΕ και των κρατών 
μελών για να στηριχθούν οι εταιρείες στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 
που έχουν οι επιθετικές εξαγορές και η παύση λειτουργίας. 


