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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:

1. Regista as significativas deficiências da Diretiva 2004/25/CE, especialmente no que 
respeita ao objetivo pretendido de constituir um instrumento para regular as ofertas 
públicas de aquisição e as reestruturações;

2. Assinala que os direitos dos trabalhadores devem ser mantidos ao longo do processo de 
aquisição e não crê que tal seja garantido pela atual Diretiva;

3. Opõe-se a uma maior liberalização da regulamentação existente sobre os direitos dos 
trabalhadores durante as aquisições;

4. Considera que a Diretiva deveria ser alinhada com a legislação da UE que garante os 
direitos dos trabalhadores;

5. Sublinha, a este propósito, a necessidade de uma ligação com a Diretiva 2001/23/CE 
relativa à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de 
empresas;

6. Reitera a necessidade de garantir que os representantes dos trabalhares gozem de extensos 
direitos de informação e consulta;

7. Está convicto de que tanto a sociedade que faz a oferta quanto que é alvo da mesma 
deveriam ter o direito de consultar os trabalhadores, por forma a poderem chegar a acordo 
antes de ser finalizada qualquer decisão;

8. Tem a noção que a participação dos trabalhadores, e a participação dos empregados na 
propriedade, é importante para garantir uma plena participação dos trabalhadores no 
processo de aquisição, e um correto fluxo de informação;

9. Apela à participação da representação dos trabalhadores em todas as fases da transição, 
sublinhando que uma transição juridicamente vinculativa deve exigir o acordo dos 
parceiros sociais;

10. Assinala a necessidade de conceder aos representantes dos trabalhadores acesso a 
conhecimentos periciais cujo custo deve ser suportado pela administração; sublinha a este 
propósito que deve ser prerrogativa exclusiva dos representantes dos trabalhadores 
selecionar os peritos mais adequados; 

11. Está convicto que é importante garantir que a assistência na transição esteja disponível 
para todos os tipos de trabalhadores independentemente do seu estatuto, do tipo de 
sociedade ou das características do trabalhador em causa, tendo em conta, em especial, a 
situação especial de trabalhadores vulneráveis ou com disposições laborais irregulares ou 
daqueles com contratos a prazo fixo ou trabalhadores temporários;
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12. Apela a um sistema eficaz de sanções e controlos para prevenir as violações dos direitos 
dos trabalhadores; sublinha que, em caso de uma violação grave, os efeitos jurídicos de 
uma oferta de aquisição deverão ser suspensos até que todas as obrigações tenham sido 
adequadamente cumpridas;

13. Realça a importância de certos fundos da UE e dos Estados-Membros para ajudar as 
sociedades a enfrentarem os efeitos de ofertas hostis e encerramentos de empresas.


