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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη 
διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των 
αναδιαρθρώσεων
(2012/2061(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως τα άρθρα 9, 151 και 153 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη «Διαχείριση της αλλαγής - Τελική Έκθεση της Ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την οικονομική και κοινωνική επίδραση της βιομηχανικής αλλαγής, όπως 
θεσπίστηκε από τη σύνοδο κορυφής για την απασχόληση στο Λουξεμβούργο, το 
Νοέμβριο 1997»1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/443/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1992 σχετικά 
με την προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και στα αποτελέσματα 
των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο)2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 
2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 για τη 
συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

                                               
1 ΕΕ C 258, 10.9.1999, σ. 1-5
2 ΕΕ L 245, 26.8.1992, σ. 0053-0055.
3 ΕΕ L 294, 10.11.01, σ. 1.
4 ΕΕ L 225, 12.08.98, σ. 16.
5 ΕΕ L 82, 22.03.01, σ. 16-20.
6 ΕΕ L 294, 10.11.01, σ. 22.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη 
συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις 
κεφαλαιουχικών εταιριών3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Μαΐου για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας 
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να 
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2005, με τίτλο 
«Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση: Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για 
την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2005)0120) 
και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης 
Δεκεμβρίου 2005 (ΕΟΚΕ 1495/2005)5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ατζέντα κοινωνικής 
πολιτικής (COM(2005)0033),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
(COM (2010)0193) και της απόφασης του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 περί 
θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία 
Αγορά» (COM(2010)0608 τελικό/2),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας» (COM (2010)0682),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πράσινη Βίβλος σχετικά με την 
Αναδιάρθρωση και πρόβλεψη της αλλαγής: τα διδάγματα από την πρόσφατη εμπειρία» 
(COM(2012)0007),

                                               
1 ΕΕ L 207, 18.08.2003, σ. 25.
2 ΕΕ L 142, 30.04.2004, σ. 0012-0013.
3 ΕΕ L 310, 25.11.05, σ. 0001-0009.
4 ΕΕ L 122, 16.05.2009, σ. 28-44.
5 ΕΟΚΕ, CCAI/027.
6 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15184/10, Ανακοινωθέν Τύπου 283, 21.10.2010.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη 
με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM (2012)0173),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με την Ατζέντα της 
Κοινωνικής Πολιτικής για την περίοδο 2006-20101,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους 
εργαζομένους2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης3,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση δεν αποτελεί νέο φαινόμενο αλλά τα τελευταία 
έτη έχει λάβει νέες μορφές και έχει κερδίσει μεγαλύτερο έδαφος, αποκτώντας ευρύτερη 
γεωγραφική και τομεακή κάλυψη στην Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση που ξεκίνησε το 2008 συνέβαλε στην απότομη 
επιτάχυνση του ρυθμού αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προσθέσει στις δομικές 
πιέσεις για προσαρμογή στις αλλαγές που προκύπτουν από τους πιο άμεσους 
περιορισμούς της παγκοσμιοποίησης που υποβάλλουν τις επιχειρήσεις, τους 
εργαζομένους, τα εδάφη και τις κυβερνήσεις σε κρίσιμες εντάσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως επισημαίνεται σταθερά στα πρόσφατα έγγραφα πολιτικής 
της Επιτροπής, ιδιαίτερα η ανακοίνωση σχετικά με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» και 
τη Βιομηχανική πολιτική της 27ης Οκτωβρίου 2010, «Η καλύτερη πρόβλεψη και 
διαχείριση της αναδιάρθρωσης θα βοηθήσει τους εργαζομένους και τις εταιρείες να 
προσαρμοστούν στη μετάβαση που επιβάλλεται από την πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα και από τον εκσυγχρονισμό και τη διαρθρωτική προσαρμογή». (…) «Η 
διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με τις στρατηγικές αναδιάρθρωσης σε επίπεδο εταιρείας. Την 
αναδιάρθρωση αυτή πρέπει να συνοδεύουν παρεμβάσεις πολιτικής για την αποφυγή 
κοινωνικών συγκρούσεων και την προαγωγή νέων δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, 
αποφεύγοντας έτσι τις μαζικές απολύσεις και την παρακμή ολόκληρων περιφερειών ή τη 
μετεγκατάσταση ολόκληρων βιομηχανιών, με την ενθάρρυνση της οικονομικής 
ανασυγκρότησης και τη επαγγελματικής μετάβασης.»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν ήταν σχεδόν διπλάσιες από 
τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2011, με την ανακοίνωση 
σημαντικών αναδιαρθρώσεων σε στρατηγικά πεδία αυτή η τάση είναι πιθανό να αυξηθεί·

                                               
1 ΕΕ C 117E, 18.05.2006, σ. 256-262.
2 ΕΕ C 76 Ε της 27.03.2008, σ. 138.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0093.
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E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: 
παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της Ένωσης στην κρίση «οι θετικές 
εξαγωγικές επιδόσεις ορισμένων κρατών μελών δείχνουν ότι η επιτυχία στις παγκόσμιες 
αγορές εξαρτάται από ευρύτερους παράγοντες, όπως η εξειδίκευση του τομέα, η 
καινοτομία και τα επίπεδα δεξιοτήτων, που ενισχύουν την πραγματική 
ανταγωνιστικότητα»·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της για μια Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας της 23ης Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή επίσης αναγνωρίζει ότι «η 
προσαρμοστικότητα και η ανάληψη πρωτοβουλιών κατά την αλλαγή θέσεων εργασίας ή 
επαγγελμάτων μπορεί να παρεμποδιστούν από την ανασφάλεια καθώς οι μεταβάσεις 
φέρουν τον πιθανό κίνδυνο της ανεργίας, των χαμηλότερων μισθών και της κοινωνικής 
ανασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές μεταβάσεις στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία των ατόμων είναι, συνεπώς, ουσιαστικές για τη συνεχή προσαρμογή, 
διατηρώντας και αυξάνοντας την απασχολησιμότητα ενώ ταυτόχρονα παρέχεται 
ασφάλεια για τα άτομα και ρευστότητα στις αγορές εργασίας.»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην Πράξη για την Ενιαία αγορά, «Η 
συνθήκη της Λισαβόνας και η επιβεβαίωση της έννοιας της «κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας» ως ένας από τους βασικούς στόχους 
απαιτούν από την Ένωση να υιοθετήσει μια πληρέστερη θεώρηση για την ενιαία αγορά 
(...) Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση θα επέτρεπε να οικοδομηθεί ένα 
στέρεο περιβάλλον βασιζόμενο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.»·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι «Οι προσανατολισμοί που χρησιμεύουν ως αναφορά σχετικά με 
το θέμα της διαχείρισης της αλλαγής και των κοινωνικών της συνεπειών» που συνέταξαν 
οι κοινωνικοί εταίροι τον Οκτώβριο 2003 δεν έχουν, ωστόσο, ακολουθηθεί από κάποιο 
σημαντικό μέτρο που να οδηγεί στην πρακτική και συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των 
κατευθυντήριων οδηγιών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναζητήσει για συγκεκριμένες συνεισφορές 
σχετικά με τον τρόπο της περαιτέρω ανάπτυξης της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα μέσω 
της «Πράσινης Βίβλου σχετικά με την Αναδιάρθρωση και πρόβλεψη της αλλαγής: τα 
διδάγματα από την πρόσφατη εμπειρία» της 17ης Ιανουαρίου 2012·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προαναφερθείσες ισχυρές δηλώσεις, η Επιτροπή έχει 
παραδώσει απογοητευτικές απαντήσεις στα ψηφίσματα του κοινοβουλίου σχετικά με την 
ενημέρωση, τη διαβούλευση και την αναδιάρθρωση, επισημαίνοντας την ανάγκη για 
επείγοντα και συγκεκριμένα βήματα σε αυτόν τον τομέα, καθώς και στα αιτήματα που 
προέρχονται από άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα δεν θίγει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και 
διαβούλευσης που προκύπτουν από άλλη νομοθεσία της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών· εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης και των εθνικών 
νομοθεσιών, οι διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πλήρως για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στον παρόν 
ψήφισμα»·
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις δύο διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους την τελευταία δεκαετία, η Επιτροπή δεν έχει επιτύχει να προβεί σε πρακτικά 
βήματα για τη διασφάλιση της ευρείας εφαρμογής σε όλη την Ένωση των προσεγγίσεων 
πρόβλεψης και πρόληψης και των κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών αναδιάρθρωσης που 
αναφέρει σε τόσα πολλά έγγραφα πολιτικής (βλ. παραπάνω)·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή ενημέρωση και διαβούλευση όσον αφορά την 
αναδιάρθρωση σημαίνει έναν πιο ευφυή, προληπτικό, υπεύθυνο και στρατηγικό τρόπο, 
που θα συνεισφέρει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της 
Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα θα στείλει ένα μήνυμα ασφάλειας και διαφάνειας στους 
ευρωπαίους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης·

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, με βάση το άρθρο 225 της 
Συνθήκης, εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος, 
νομοθετική πρόταση για μια οδηγία όπως προτείνεται στο Παράρτημα·

2. διαπιστώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας, της 
αναλογικότητας και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

3. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση δεν θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα νομοθετική πρόταση και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Σύσταση 1

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το 
άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο ε,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Κατά την πρόβλεψη, προετοιμασία και διαχείριση των αναδιαρθρώσεων, οι εταιρείες, 
οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς ενεργούν με 
πνεύμα συνεργασίας, με βάση την έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση και διαβούλευση. 

(2) Η πρόβλεψη, προετοιμασία και διαχείριση της αλλαγής πρέπει να πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και με στόχο την προώθηση της 
αλλαγής με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση του στόχου προτεραιότητας της 
απασχόλησης.

(3)  Υπάρχει ανάγκη πρόβλεψης, προώθησης και βελτίωσης των μέτρων πρόβλεψης 
σχετικά με την κατάσταση των εταιρειών και την πιθανή ανάπτυξη της απασχόλησης, 
ιδιαίτερα όπου μπορεί να κινδυνεύει η απασχόληση.

(4) Η αναδιάρθρωση διευκολύνεται και οι επιπτώσεις της αμβλύνονται όταν οι εταιρείες 
αναπτύσσουν σε σταθερή βάση τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων 
τους. 

(5) Οι καλές πρακτικές αναδιάρθρωσης απαιτούν προετοιμασία το νωρίτερο δυνατό, 
ξεκινώντας μόλις προβλεφθεί η ανάγκη για αναδιάρθρωση ώστε να είναι εφικτή η 
αποφυγή ή η μείωση στο ελάχιστο των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών 
επιπτώσεων.

(6) Αναγνωρίζεται ευρέως ότι για κάθε μέτρο αναδιάρθρωσης πρέπει να δίδεται επεξήγηση
και αιτιολόγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς. 

(7) Για τη λήψη σοβαρών μέτρων με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης 
απαιτείται από τις εταιρείες να προβλέπουν τις απολύσεις ως έσχατη λύση και μόνο 
αφού έχουν εξεταστεί όλες οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές ή/και έχουν εφαρμοστεί 
πιθανά επικουρικά μέτρα.

(8) Η ενεργή συμμετοχή των δημόσιων αρχών στο αντίστοιχο επίπεδο στην προετοιμασία 
και διαχείριση των μέτρων αναδιάρθρωσης συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στον 
περιορισμό των αρνητικών τους επιπτώσεων. 
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(9) Είναι σημαντικό οι εταιρείες, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
να δημιουργήσουν εργαλεία για την τακτική αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τις πρακτικές αναδιάρθρωσης τους. 

(10) Αυτό το πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να ισχύει για τις μεγάλες εταιρείες και ομίλους 
εταιρειών, όσες απασχολούν στην επικράτεια της Ένωσης τουλάχιστον 500 
εργαζομένους, και για μέτρα αναδιάρθρωσης συγκεκριμένου μεγέθους, καλύπτοντας 
τουλάχιστον 100 εργαζομένους σε μία εταιρεία ή 500 εργαζομένους σε μια εταιρεία και 
στις εξαρτημένες εταιρείες της ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για μια περίοδο τριών 
μηνών.

(11) Το πλαίσιο της Ένωσης για την πρόβλεψη, προετοιμασία και διαχείριση της αλλαγής 
και της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να ενθαρρύνει και να δίνει προτεραιότητα στη 
συμφωνία μεταξύ των πιο ενδιαφερόμενων, και μόνο ελλείψει τέτοιας συμφωνίας θα 
ισχύουν οι πρότυποι κανόνες. 

ΤΜΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΑ

Σύσταση 2

Στόχος

1. Ο σκοπός της οδηγίας είναι να προωθήσει και να διευκολύνει την ενημέρωση και τη 
διαβούλευση για την οικονομική αλλαγή και να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
εταιρείες, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι δημόσιες αρχές και άλλοι σχετικοί 
ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλη την Ένωση προβλέπουν, προετοιμάζουν και διαχειρίζονται με 
κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο την εταιρική αναδιάρθρωση.

2. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, για την αντιμετώπιση 
της αναδιάρθρωσης, με πνεύμα συνεργασίας, αναγνωρίζουν ότι οι διαδικασίες αυτές 
στοχεύουν στην προστασία τόσο των συμφερόντων των εταιρειών όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα όσο και των συμφερόντων των εργαζομένων τους.

Σύσταση 3

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1. Για τους σκοπούς της οδηγίας:

α) ως «εταιρείες» νοούνται οι εταιρείες και οι όμιλοι εταιρειών που απασχολούν 
τουλάχιστον 500 υπαλλήλους στην Ένωση, καθώς και κάθε εταιρεία του ομίλου που 
αναφέρεται παραπάνω· 
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β) ως «εξαρτημένες εταιρείες» νοούνται οι εταιρείες σε κατάσταση εξάρτησης από τις 
ανωτέρω λόγω υπεργολαβίας, σύμβασης προμήθειας και άλλα· 

γ) ως «εκπρόσωποι εργαζομένων» νοούνται αυτοί που προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία ή/και πρακτική·

δ) ως «συμβάσεις» νοούνται οι συμβάσεις που συνάπτονται στο αντίστοιχο επίπεδο 
(ευρωπαϊκό, εθνικό, τομεακό, περιφερειακό ή σε επίπεδο εταιρείας) μεταξύ, αφενός, 
των εκπροσώπων των εταιρειών ή οργανισμών τους, και, αφετέρου, των 
εκπροσώπων των εργαζομένων με την αρμοδιότητα να συνάπτουν συλλογικές 
συμβάσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική ή σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

ε) ως «υπάλληλοι» νοούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών που καλύπτονται από την 
οδηγία ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας·

στ) ως «δημόσιες αρχές» νοούνται οι φορείς της δημόσιας διοίκησης στο αντίστοιχο
επίπεδο όπως προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη·

ζ) ως «μέτρο αναδιάρθρωσης» νοείται κάθε αναδιοργάνωση της δομής, των 
διαδικασιών και της οργάνωσης της εργασίας, της τοποθεσίας με ποσοτικές ή 
ποιοτικές επιπτώσεις στην απασχόληση·

2. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τα μέτρα αναδιάρθρωσης που επηρεάζουν τουλάχιστον 100 
εργαζομένους σε μία εταιρεία ή 500 εργαζομένους σε μια εταιρεία και στις εξαρτημένες 
εταιρείες της σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για μια περίοδο τριών μηνών. 

ΤΜΗΜΑ II

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σύσταση 4

Μακροπρόθεσμος στρατηγικός προγραμματισμός, προσαρμοστικότητα και 
απασχολησιμότητα

1. Κάθε μέτρο αναδιάρθρωσης ενσωματώνεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που 
στοχεύει στη διασφάλιση και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και 
ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

2. Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός προγραμματισμός περιλαμβάνει στόχους ανθρώπινων 
πόρων, απασχόλησης και δεξιοτήτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη σε σταθερή βάση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και της ικανότητάς της για προσαρμογή, καθώς και για να 
αυξηθεί η απασχολησιμότητα των εργαζομένων και να γίνει διαχείριση της εσωτερικής και 
εξωτερικής κινητικότητας τους. 
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3. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να 
επωφελείται από κατάλληλη κατάρτιση. Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι η κατάρτιση και η 
δια βίου μάθηση είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους και 
αποδέχονται τις σχετικές προσφορές κατάρτισης.

Σύσταση 5

Πρόβλεψη αναγκών απασχόλησης και δεξιοτήτων

1. Οι εταιρείες αναπτύσσουν, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και, 
κατά περίπτωση, με τις δημόσιες αρχές και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
μηχανισμούς πρόβλεψης και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των αναγκών απασχόλησης 
και δεξιοτήτων.

2. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες θεσπίζουν, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων:

α) μηχανισμούς για το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των ποσοτικών και ποιοτικών 
αναγκών απασχόλησης και δεξιοτήτων που συνδέονται με την καινοτομία και τις 
στρατηγικές ανάπτυξης και που λαμβάνουν υπόψη την προβλεπόμενη εξέλιξη, είτε 
θετική είτε αρνητική, της απασχόλησης και των δεξιοτήτων·

β) πολυετή σχέδια ανάπτυξης της απασχόλησης και των δεξιοτήτων που καλύπτουν τους 
παρακάτω τομείς:

 υποστήριξη για τη δημιουργία συμβούλων μάθησης που θα βοηθήσουν τους 
εργαζομένους να επιλέξουν την κατάλληλη κατάρτιση·

 τακτική ατομική αξιολόγηση δεξιοτήτων που οδηγεί σε ατομικούς χάρτες 
κατάρτισης·

 ατομικά προγράμματα κατάρτισης με ποσοτικούς στόχους·
 ετήσιος προϋπολογισμός κατάρτισης·
 ατομικοί λογαριασμοί κατάρτισης·
 πακέτα κατάρτισης, αν απαιτούνται, σε συνεργασία με εξωτερικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς·
 άδειες απουσίας για σκοπούς κατάρτισης·
 συγκεκριμένα μέτρα κατάρτισης για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών ή 

προβληματικών εξελίξεων.

3. Σε κάθε υπάλληλο θα προσφέρεται δεδομένος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά έτος που θα 
καθοριστεί από τη νομοθεσία ή τη συλλογική σύμβαση. Τυχόν άρνηση αποδοχής αυτής της 
προσφοράς από τους εργαζομένους θα γίνεται δεκτή μόνο για σοβαρούς λόγους. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 παραπάνω δεν ισχύουν για εταιρείες και 
υπαλλήλους που καλύπτονται από σύμβαση που έχει συναφθεί στο αντίστοιχο επίπεδο και με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις διαδικασίες για την πρόβλεψη και τον μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό των αναγκών απασχόλησης και δεξιοτήτων.

5. Οι εξαρτημένες εταιρείες ενημερώνονται σχετικά με τους μηχανισμούς και τα σχέδια που
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προβλέπονται στην παράγραφο 2. Οι εργαζόμενοί τους θα καλύπτονται από αυτούς τους 
μηχανισμούς και τα σχέδια έπειτα από αίτηση της εξαρτημένης εταιρείας, εφόσον υπάρχουν 
δικαιολογημένοι λόγοι ότι οι μηχανισμοί και τα σχέδια αυτά απαιτούνται ή είναι χρήσιμα για 
τη δική τους προσαρμογή και ανάπτυξη.

ΤΜΗΜΑ III

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Σύσταση 6

Έγκαιρη προετοιμασία

1. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η αναδιάρθρωση προκαλείται από απρόβλεπτα ή ξαφνικά 
συμβάντα, πριν από κάθε μέτρο αναδιάρθρωσης προηγείται η κατάλληλη προετοιμασία με 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να αποφευχθούν ή να μετριαστούν οι 
οικονομικές, κοινωνικές και τοπικές επιπτώσεις.

2. Η προετοιμασία αυτή γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και ξεκινάει αμέσως μόλις αρχίσει 
να εξετάζεται η ανάγκη αναδιάρθρωσης, εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, πραγματοποιείται εντός ενός χρονικού πλαισίου 
που επιτρέπει τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι 
οικονομικές, κοινωνικές και τοπικές επιπτώσεις. 

Σύσταση 7

Ενημέρωση και διαβούλευση σχετικά με την επιχειρηματική απόφαση

1. Για κάθε μέτρο αναδιάρθρωσης πρέπει να δίδεται έγκαιρη επεξήγηση και αιτιολόγηση σε 
όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς με βάση είτε μακροπρόθεσμους στρατηγικούς 
στόχους και απαιτήσεις είτε βραχυπρόθεσμους περιορισμούς.

2. Ο διάλογος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θα περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της 
επιλογής των μέτρων που προβλέπονται με σκοπό την επίτευξη των στόχων καθώς και τις 
άλλες πιθανές επιλογές στα πλαίσια των εμπλεκόμενων συμφερόντων. 

3. Οι εταιρείες ενημερώνουν από την αρχή τις δημόσιες αρχές στο αντίστοιχο επίπεδο, 
ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο, και τις εμπλέκουν στην προετοιμασία της διαδικασίας
αναδιάρθρωσης. 

4. Οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες, και πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί 
τους που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης με την εταιρεία που υποβάλλεται σε 
αναδιάρθρωση, πρέπει επίσης να ενημερώνονται από την αρχή και να εμπλέκονται ενεργά 
στη διαδικασία.

Σύσταση 8
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Ελαχιστοποίηση του εσωτερικού κοινωνικού κόστους μέσω ενός κοινωνικού 
προγράμματος

1. Όταν παρουσιαστεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης ως αποτέλεσμα της ανάγκης διατήρησης της 
ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης ευημερίας τους, οι εταιρείες εξετάζουν το 
ενδεχόμενο απόλυσης μόνο ως την έσχατη λύση και μόνο αφού έχουν εξετάσει όλες τις 
πιθανές εναλλακτικές επιλογές και έχουν προσδιοριστεί και εφαρμοστεί, όπου είναι δυνατόν, 
πιθανά επικουρικά μέτρα.

2. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα εξετάζουν τις παρακάτω επιλογές ως εναλλακτικές των 
απολύσεων:

α) σταδιακή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων με την πάροδο του χρόνου·
β) μείωση της εντατικοποίησης της εργασίας·
γ) μείωση του χρόνου εργασίας ή αναδιοργάνωση·
δ) επαναδιαπραγμάτευση των συνθηκών εργασίας·
ε) εσωτερική ή εξωτερική ανακατανομή·
στ) εσωτερική ανάθεση των εξωτερικών δραστηριοτήτων·
ζ) αποχωρήσεις έπειτα από διαπραγμάτευση· και
η) φυσικές αποχωρήσεις. 

3. Όταν δεν είναι εφικτή η αποφυγή των απολύσεων ή ως μέρος του πακέτου που θα 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο των εναλλακτικών επιλογών, οι εταιρείες θα διαθέτουν στους 
εμπλεκόμενους εργαζομένους μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς 
τους και στην παροχή βοήθειας προκειμένου να εισέλθουν πάλι στην αγορά εργασίας το 
ταχύτερο δυνατόν.

Σύσταση 9

Συμφωνίες για τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης

Οι διατάξεις των συστάσεων 6 και 7 δεν ισχύουν για εταιρείες και υπαλλήλους που 
καλύπτονται από σύμβαση που έχει συναφθεί στο αντίστοιχο επίπεδο και με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για την προετοιμασία, 
διαχείριση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και την ελαχιστοποίηση του εσωτερικού 
κοινωνικού κόστους των μέτρων αναδιάρθρωσης.

Σύσταση 10

Ελαχιστοποίηση των εξωτερικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων

1. Όταν ένα μέτρο αναδιάρθρωσης έχει σοβαρές τοπικές επιπτώσεις οι εταιρείες επιδιώκουν 
να αναπτύξουν συμπληρωματικότητα και συνέργειες μεταξύ των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών και των ενεργειών όλων των άλλων παραγόντων, ώστε να μεγιστοποιούνται οι 
ευκαιρίες επαναπροσλήψεως των εργαζομένων με κίνδυνο να απολυθούν ή που πρόκειται να 
απολυθούν, με στόχο την ενθάρρυνση της οικονομικής και κοινωνικής επαναμετατροπής και 
την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στη σύσταση 7 θα καλύπτουν, στο βαθμό που είναι εφικτό, 
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τους εργαζομένους των εταιρειών που είναι εξαρτημένες, ιδίως λόγω υπεργολαβίας ή 
σύμβασης προμήθειας. Οι εξαρτημένες εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους, σε κάθε 
περίπτωση, ενημερώνονται για αυτά τα μέτρα εφόσον αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται ή 
είναι χρήσιμες για τη δική τους προσαρμογή και για τη διαχείριση της διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης στο εσωτερικό των εν λόγω εταιριών.

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σύσταση 11

Δημόσια στήριξη

1. Οι δημόσιες αρχές σε διάφορα επίπεδα παρεμβαίνουν στην πρόβλεψη και διαχείριση με 
τους εξής τρόπους:

α) Προώθηση του συντονισμού της εργασίας των εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων 
με την εργασία που αναπτύσσεται εντός των εταιρειών

β) Υποστήριξη της πρόβλεψης των διαδικασιών και πιο συγκεκριμένα των μέτρων 
αναδιάρθρωσης με στόχο την ανακούφιση των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεών τους

2. Οι δημόσιες αρχές παρακολουθούν τους μηχανισμούς για το μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό και τα πολυετή σχέδια των αναγκών απασχόλησης και δεξιοτήτων που 
αναπτύσσονται εντός των εταιρειών.

3. Στις περιοχές που επηρεάζονται από δομικές αλλαγές, οι δημόσιες αρχές θα προβαίνουν 
στα εξής:

α) δημιουργία μόνιμων φορέων, δικτύων ή παρατηρητηρίων για την παρακολούθηση των 
διαδικασιών αλλαγής·

β) προώθηση τοπικών συμφωνιών για την απασχόληση με στόχο να ευνοηθεί η 
δημιουργία και προσαρμογή της απασχόλησης· 

γ) προώθηση ή δημιουργία μηχανισμών για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων στην 
αγορά εργασίας·

δ) εφαρμογή ενεργειών κατάρτισης που ωφελούν τις μικρές και μεσαίες εταιρείες και 
τους εργαζόμενους τους και υποστήριξη του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ 
αυτών και των μεγάλων εταιρειών·

ε) υποστήριξη της περιφερειακής απασχόλησης και της οικονομικής και κοινωνικής 
επαναμετατροπής.
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Σύσταση 12

Οικονομική στήριξη

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των εταιρειών που απορρέουν από τις εθνικές 
νομοθεσίες ή πρακτικές, οι δημόσιες αρχές θα συγχρηματοδοτούν τα μέτρα 
απασχολησιμότητας τα οποία ευνοούν τους εργαζομένους των εταιρειών που υποβάλλονται 
σε αναδιάρθρωση, εφόσον είναι αναγκαία ή κατάλληλη αυτού του είδους η υποστήριξη για 
να μπορέσουν να εισέλθουν πάλι γρήγορα στην αγορά εργασίας.

2. Σύμφωνα με τους κανόνες που τα διέπουν, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πιο 
συγκεκριμένα τα κονδύλια των ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη ολοκληρωμένων δράσεων για την πρόβλεψη και την προετοιμασία για την 
αναδιάρθρωση, καθώς και για την παροχή βοήθειας στους εργοδότες προκειμένου να 
προσαρμοστούν στην αλλαγή για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2.

Σύσταση 13

Προσδιορισμός των σχετικών δημόσιων αρχών

Τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν τις δημόσιες αρχές, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο που θα είναι αρμόδιες για τους σκοπούς της Οδηγίας.

ΤΜΗΜΑ V

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Σύσταση 14

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

1. Οι εταιρείες θα παρακολουθούν σε μόνιμη βάση, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και 
αρχές, την ψυχοκοινωνική υγεία των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης, τόσο των απολυμένων εργαζομένων όσο και αυτών που παραμένουν στην 
εταιρεία.

2. Οι εταιρείες δημιουργούν εργαλεία για την τακτική αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τις πρακτικές τους για την αναδιάρθρωση, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων και τους εξωτερικούς οργανισμούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.

ΤΜΗΜΑ VI

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Σύσταση 15

Εμπιστευτικές πληροφορίες

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και κάθε άλλο άτομο 
που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που τους έχουν παρασχεθεί ρητά ως αποτέλεσμα 
της παρούσας οδηγίας δεν θα είναι εξουσιοδοτημένοι να τις αποκαλύπτουν αν τους 
έχουν παραδοθεί ως εμπιστευτικές.

2. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τις 
συνθήκες και τους περιορισμούς που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, ότι οι 
εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να παράσχουν πληροφορίες όταν η φύση τους είναι
τέτοια που, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά στη 
λειτουργία τους ή θα μπορούσε να είναι επιζήμιες για αυτές.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι η εν λόγω απαλλαγή υπόκειται σε 
προηγούμενη διοικητική ή δικαστική άδεια.

Σύσταση 16

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που δεν τηρείται η 
οδηγία· ιδίως, εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων διοικητικών ή δικαστικών 
διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν να επιτυγχάνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται από την οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
που προκύπτουν από την οδηγία δεν θα επωφελούνται από χρηματοδότηση που θα 
προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια περίοδο πέντε ετών 
από τη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την παραβίαση.

3. Τα κράτη μέλη θα εξαιρούν από το όφελος των δημόσιων ενισχύσεων που 
προέρχονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου 
τις εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν αποκλείουν με κανέναν τρόπο τη χρήση κονδυλίων που 
προέρχονται από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς για το άμεσο όφελος των εργαζομένων των εταιρειών που 
αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους.


