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Τροπολογία 1
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί το συμπέρασμα της Επιτροπής 
ότι η οδηγία λειτουργεί ικανοποιητικά  και 
αναγνωρίζει τα συμπεράσματα της 
εξωτερικής μελέτης, σύμφωνα με τα οποία 
η οδηγία έχει βελτιώσει τη λειτουργία της 
αγοράς εταιρικού ελέγχου ,
επιτυγχάνοντας τους στόχους της 

4. επισημαίνει το συμπέρασμα της 
Επιτροπής ότι η οδηγία λειτουργεί 
ικανοποιητικά και αναγνωρίζει τα 
συμπεράσματα της εξωτερικής μελέτης, 
σύμφωνα με τα οποία η οδηγία έχει 
βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς 
εταιρικού ελέγχου· σημειώνει, ωστόσο, με 
ανησυχία τη δυσαρέσκεια των 
εκπροσώπων των εργαζομένων που έχει 
καταγραφεί στην εξωτερική μελέτη όσον 
αφορά την προστασία των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και καλεί την Επιτροπή 
να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 2
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σέβεται την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα που 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της οδηγίας, 
εφόσον τηρούνται οι γενικοί στόχοι της 
οδηγίας, ωστόσο τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει να θεσπίζουν μέτρα με 
στόχο την προστασία της υπό εξαγορά 
εταιρείας έναντι δημόσιων προσφορών 
εξαγοράς που υποβάλλονται είτε από 
κράτη μέλη της ΕΕ είτε από χώρες εκτός 
της ΕΕ·

6. σέβεται την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα που 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της οδηγίας, 
εφόσον τηρούνται οι γενικοί στόχοι της 
οδηγίας·



PE504.238v01-00 4/6 AM\925741EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 3
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι ο κανόνας της 
ουδετερότητας του διοικητικού 
συμβουλίου όσον αφορά τους μηχανισμούς 
άμυνας μετά την υποβολή της προσφοράς 
έχει μεταφερθεί από τα περισσότερα κράτη 
μέλη στην εθνική τους νομοθεσία ενώ 
αντιθέτως είναι πολύ λίγα τα κράτη μέλη 
που έχουν μεταφέρει τον κανόνα 
εξουδετέρωσης (breakthrough rule) για την 
εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας πριν 
από το στάδιο της προσφοράς·
αντιλαμβάνεται ότι στα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται, αν και 
σπανίως με επιτυχία, μέτρα άμυνας τόσο 
πριν από την προσφορά (π.χ. πυραμιδικές 
διαρθρώσεις ή προνομιούχες μετοχές
(golden shares)) όσο και μετά την 
προσφορά (π.χ. λευκοί ιππότες ή αύξηση 
του χρέους) και ότι παράλληλα φαίνεται να 
υπάρχουν επαρκή μέσα για την 
εξουδετέρωση τέτοιων αμυντικών 
μηχανισμών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι δεν 
απαιτούνται κανονιστικές αλλαγές όσον 
αφορά τον προαιρετικό χαρακτήρα του 
κανόνα της ουδετερότητας του 
διοικητικού συμβουλίου που προβλέπεται 
στην οδηγία·

16. επισημαίνει ότι ο κανόνας της 
ουδετερότητας του διοικητικού 
συμβουλίου όσον αφορά τους μηχανισμούς 
άμυνας μετά την υποβολή της προσφοράς 
έχει μεταφερθεί από τα περισσότερα κράτη 
μέλη στην εθνική τους νομοθεσία ενώ 
αντιθέτως είναι πολύ λίγα τα κράτη μέλη 
που έχουν μεταφέρει τον κανόνα 
εξουδετέρωσης (breakthrough rule) για την 
εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας πριν 
από το στάδιο της προσφοράς·
αντιλαμβάνεται ότι στα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέτρα 
άμυνας τόσο πριν από την προσφορά (π.χ. 
πυραμιδικές διαρθρώσεις ή προνομιούχες 
μετοχές (golden shares)) όσο και μετά την 
προσφορά (π.χ. λευκοί ιππότες ή αύξηση 
του χρέους) και ότι παράλληλα φαίνεται να 
υπάρχουν επαρκή μέσα για την 
εξουδετέρωση τέτοιων αμυντικών 
μηχανισμών· θεωρεί, ωστόσο, ότι πρέπει 
να διασαφηνιστεί ότι το συμβούλιο της 
υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα της εταιρείας και των 
ενδιαφερόμενων μερών και να ενεργεί 
προς το σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 4
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει ότι η οδηγία προβλέπει 
την ενημέρωση των εργαζομένων, ιδίως 
όσον αφορά τις προθέσεις του 
προσφέροντος για το μέλλον της υπό 
εξαγορά εταιρείας και τα μελλοντικά 
σχέδια σχετικά με τις θέσεις εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
σημαντικής αλλαγής στους όρους 
απασχόλησης·

17. υπογραμμίζει ότι η οδηγία προβλέπει
απλώς την ενημέρωση των εργαζομένων, 
ιδίως όσον αφορά τις προθέσεις του 
προσφέροντος για το μέλλον της υπό 
εξαγορά εταιρείας και τα μελλοντικά 
σχέδια σχετικά με τις θέσεις εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
σημαντικής αλλαγής στους όρους 
απασχόλησης, αλλά δεν προβλέπεται 
δικαίωμα διαβούλευσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επιμένει ότι απαιτείται η άμεση 
πλήρης επανεξέταση των διατάξεων για 
τα δικαιώματα των εργαζομένων, με 
στόχο την προσαρμογή της οδηγίας 
σύμφωνα με το κεκτημένο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας
2001/23/ΕΚ και της οδηγίας 2002/14/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 6
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18



PE504.238v01-00 6/6 AM\925741EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία τη 
δυσαρέσκεια των εκπροσώπων των 
εργαζομένων που έχει καταγραφεί στην 
εξωτερική μελέτη όσον αφορά την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον διάλογο με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων για την 
καλύτερη αντιμετώπιση διαφόρων 
πιεστικών ζητημάτων· επιμένει ότι οι 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας όσον 
αφορά το δικαίωμα της έγκαιρης 
ενημέρωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά και, κατά περίπτωση, να 
επιβάλλεται δεόντως η εφαρμογή τους·

18. επιμένει ότι οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά και, κατά περίπτωση, να 
επιβάλλεται δεόντως η εφαρμογή τους·

Or. en


