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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοκρατία στην εργασία: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των 
εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο 
εργαζομένων
(2021/2005(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
δημοκρατία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9, το άρθρο 151 και το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία ε) 
και στ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 27, 28, 30 και 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– 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 απολύσεις1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 
2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
και την εργασία2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 
2001, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη 
διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/86/ΕΚ του Συμβουλίου, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 
2001, σχετικά με τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον 
αφορά το ρόλο των εργαζομένων4, και την οδηγία 2003/72/EΚ του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού 
συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων5,

– 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 Κοινότητα6,

1 ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.
2 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
3 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.
4 ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22.
5 ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 25.
6 ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29.
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– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Δικαιωμάτων των Πολιτών και 
Συνταγματικών Υποθέσεων, του Μαΐου 2012, σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των 
εποπτικών οργάνων των εταιρειών και της διοίκησης, η οποία προτείνει την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/14/ΕΚ  περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως 
και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, ώστε να περιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με ημερομηνία 21 Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές 
εξαγοράς7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις 
κεφαλαιουχικών εταιρειών8,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου 
εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής 
κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους9 (η 
οδηγία για το συμβούλιο εργαζομένων),

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, του Ιανουαρίου 
2021, με τίτλο «European Work Committee (EWCs) — legislative-initiative process: 
revision of European Works Councils Directive» (Ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων 
– διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας: αναθεώρηση της οδηγίας για τις ευρωπαϊκές 
επιτροπές επιχείρησης),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2020 και τίτλο «an industrial transition 
towards a green and digital European economy: regulatory requirements and the role of 
social partners and civil society» (Βιομηχανική μετάβαση προς μία πράσινη και 
ψηφιακή ευρωπαϊκή οικονομία: ρυθμιστικές απαιτήσεις και ο ρόλος των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών), 10,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2020 και τίτλο «Ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
για τη διασφάλιση και την ενίσχυση της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της 
συμμετοχής των εργαζομένων», 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το 
ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο11,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2016 και τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας 

7 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.
8 ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1.
9 ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28.
10 ΕΕ C 56 της 16.2.2021, σ. 10.
11 ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 24.



PR\1225653EL.docx 5/13 PE689.592v01-00

EL

αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»12, η οποία ζητεί 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Η συμμετοχή και η συμβολή των 
εργαζομένων ως πυλώνας της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της 
ισορροπημένης εξόδου από την κρίση»13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12η Μαρτίου 2009, σχετικά με τη 
συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρείες με καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας και 
λοιπά συνοδευτικά μέτρα14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2012, σχετικά με το μέλλον 
του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013, που περιέχει 
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
διασυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον διακρατικό κοινωνικό διάλογο17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με μία 
ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τη νέα 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων19, με το οποίο ζητείται να δοθεί 
επειγόντως τέλος στο αδιέξοδο στο Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση 
οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και 
συναφή μέτρα (COM(2012)0614),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2012 
και τίτλο «Σχέδιο Δράσης:  Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση – 
ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για πιο ενεργό συμμετοχή των μετόχων και βιώσιμες 
εταιρείες» (COM(2012)0740),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΕΣΣ), με 
ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2014 και τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο για περισσότερη 
δημοκρατία στην εργασία»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, του Φεβρουαρίου 2012, 

12 ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 1.
13 ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 35.
14 ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 133.
15 ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 78.
16 ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.
17 ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 161.
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0371.
19 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0025. 
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με τίτλο «Women on boards in Europe: from a snail’s pace to a giant leap? Progress, 
gaps and good practice» (Γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια στην Ευρώπη: από ρυθμό 
χελώνας σε γιγαντώση άλματα; Πρόοδος, χάσματα και χρηστές πρακτικές),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), του 
Φεβρουαρίου 2010, με τίτλο «A comparative overview of terms and notions on 
employee participation» (Συγκριτική επισκόπηση των όρων και των εννοιών που 
αφορούν τη συμμετοχή των εργαζομένων),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΔΟΕ, του Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα μοντέλα 
εταιρικής διακυβέρνησης: δομή, ποικιλομορφία, αξιολόγηση και προοπτικές,

– έχοντας υπόψη Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης για το 2015 των G20/ΟΟΣΑ και τη 
δήλωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Συνδικαλιστικών Οργανώσεων προς τον 
ΟΟΣΑ, με ημερομηνία 28 Μαΐου 2021,

– έχοντας υπόψη την τρίτη έρευνα του Eurofound για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με 
ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την άμεση και έμμεση συμμετοχή των 
εργαζομένων,

– έχοντας υπόψη τις αρχές 7 και 8 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2021, 
σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(COM(2021)0102),

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Πόρτο και την κοινωνική δέσμευση του Πόρτο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2021)

Α λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία εν γένει και η δημοκρατία στην εργασία 
ειδικότερα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν μια 
πολύ στέρεη βάση πάνω στην οποία θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και το κοινωνικό 
συμβόλαιο της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές αυτές αξίες 
ενσωματώνονται και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων των Εργαζομένων και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φωνή των εργαζομένων αποτελεί βασικό στοιχείο του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, του οποίου η κοινή κληρονομιά του κοινωνικού 
διαλόγου, της συμμετοχής των εργαζομένων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της 
εκπροσώπησης των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια, της εκπροσώπησης σε 
ζητήματα υγείας και της ασφάλειας και του τριμερούς διαλόγου αποτελούν τα δομικά 
στοιχεία ενός ποικιλόμορφου και κοινωνικά βιώσιμου μέλλοντος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία στην εργασία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία, ιδίως 
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όταν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν 
ενεργά στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αύξηση της δημοκρατίας στην εργασία θα αποτελούσε αποτελεσματικό τρόπο 
αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην εργασία και στην κοινωνία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων, η κάλυψη μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και ο συνδικαλισμός μειώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 στον χώρο εργασίας, από τη θέσπιση μέτρων για την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδίως των σημαντικότερων 
εργαζομένων σε ιδιαίτερα εκτεθειμένους χώρους εργασίας, έως την εφαρμογή 
συστημάτων διατήρησης θέσεων εργασίας, όπως η εργασία μειωμένου ωραρίου και οι 
νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως η εργασία από το σπίτι·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με τη συμμετοχή των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό μοντέλο 
που βασίζεται στη συγκυριακή αρχή της «αξίας των μετόχων» δεν ενθάρρυνε τις 
μακρόπνοες επενδύσεις και τον δέοντα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και, ιδίως, 
στα δικαίωματα συμμετοχής των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων 
σε προηγούμενες κρίσεις20·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες εταιρείες διακρίνονται από το γεγονός ότι 
διαθέτουν μηχανισμούς έκφρασης της φωνής των εργαζομένων και συμπερίληψης των 
συμφερόντων των εργαζομένων σε στρατηγικές αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο στο 
εργατικό δυναμικό και σε ολόκληρες κοινότητες και περιφέρειες21·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων 
ενισχύει την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την οργάνωση της εργασίας, την 
ισότητα των φύλων, τη λήψη αποφάσεων και εναλλακτικές λύσεις αντί της μείωσης της 
απασχόλησης λόγω κρίσης22·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι απλώς «ενδιαφερόμενα μέρη» 
εταιρειών, αλλά «ιδρυτικά μέρη» μαζί με τους μετόχους και τα διευθυντικά στελέχη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αποτελεί 
βασικό στοιχείο ενός πλουραλιστικού μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, που 
βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές, τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα23·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης 

20 Rapp, M. S., Wolff, M., Udoieva, I., Hennig, J. C., «Mitbestimmung im Aufsichtsrat und ihre Wirkung auf die 
Unternehmensführung» , Hans-Böckler-Stiftung, αριθ. 424, Ιούνιος 2019· Ernst and Young, Study on Director’ 
duties and sustainable corporate governance (Μελέτη σχετικά με τα καθήκοντα των διευθυντών και τη βιώσιμη 
εταιρική διακυβέρνηση), Ιούλιος 2020.
21 Ό.π.
22 Fitzroy, F., Kraft, K., «Co-determination, Efficiency and Productivity», British Journal of Industrial 
Relations, τόμος 43, τεύχος 2, Ιούνιος 2005, σσ. 233-247· Kraft K., Stank J., Dewenter R., «Co-determination 
and innovation», Cambridge Journal of Economics, τόμος 35, τεύχος 1, 2011, σσ. 145-172.
23 Μελέτη του ΔΟΕ, του Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης: δομή, 
ποικιλομορφία, αξιολόγηση και προοπτικές.
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αποφάσεων των εταιρειών θα είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση των 
γρήγορων, ουσιαστικών και βιώσιμων αλλαγών πολιτικής και στρατηγικής που 
απαιτούνται από τη διττή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και θα αποτελέσουν 
προάγγελοι τεράστιων αλλαγών στον κόσμο της εργασίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης προσφέρει μια 
ευκαιρία υπέρβασης της κατάστασης κρίσης και συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στη 
διαμόρφωση του μέλλοντός της, ενισχύοντας τη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα·

Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες

1. επισημαίνει το πλούσιο και αλληλένδετο δίκτυο συμμετοχής των εργαζομένων σε 
χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, από εργαζομένους και εκπροσώπους 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκλέγονται από το εργατικό δυναμικό σε τοπικό 
επίπεδο έως τα κατά τόπους συμβούλια εργαζομένων σε πιο σύνθετες εταιρείες, την 
ειδική εκπροσώπηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και την εκπροσώπηση 
των εργαζομένων στα εποπτικά ή διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

2. αναγνωρίζει τα διαφορετικά νομικά πλαίσια για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 
επίπεδο διοικητικού συμβουλίου σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία· 
επισημαίνει ότι το εύρος και η ένταση της συμμετοχής των εργαζομένων στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών ποικίλλουν σημαντικά·

3. είναι πεπεισμένο ότι η φωνή των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο των 
πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη διασφάλιση της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και 
της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4. καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τις συμφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων τόσο σε διακλαδικό όσο και σε τομεακό επίπεδο και να μην αποφασίσει 
μονομερώς, παρά το κοινό αίτημα των εν λόγω κοινωνικών εταίρων, να μη 
μεταφερθούν οι εν λόγω συμφωνίες στο εθνικό δίκαιο μέσω γενικά δεσμευτικής 
απόφασης του Συμβουλίου·

5. σημειώνει ότι, λόγω των νομικών κενών του, το καταστατικό της της ευρωπαϊκής 
εταιρείας που συνέταξε η ΕΕ (Societas Europeae — SE) επιτρέπει εκ παραδρομής στις 
εταιρείες να παρακάμπτουν τους εθνικούς κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά την 
εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η δέσμη μέτρων του 2019 για το εταιρικό δίκαιο24 συμβάλλει 
στη διαιώνιση αυτών των ελλείψεων και όχι στην επίλυσή τους· σημειώνει ότι οι 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις χρησιμοποιούνται επίσης για την παράκαμψη των 
δικαιωμάτων εκπροσώπησης·   τονίζει ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν πολύπλοκες 
εταιρικές δομές και αλυσίδες εφοδιασμού ή υπεργολαβίας για να παρακάμπτουν τα 
κοινωνικά πρότυπα·

6. εκφράζει τη λύπη του που η δέσμη μέτρων για το εταιρικό δίκαιο του 2019 δεν 
καθόρισε επαρκώς ένα υψηλό ενωσιακό πρότυπο για την ενημέρωση, τη διαβούλευση 
και την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου σε 

24 Οδηγία (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, όσον 
αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (ΕΕ L 321 της 12.12.2019, σ. 1).
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περιπτώσεις όπου οι εταιρείες αναδιαρθρώνονται διασυνοριακά·

7. επαναλαμβάνει ότι αρκετές νομικές πράξεις της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα 
εκπροσώπησης των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου δεν θεσπίζουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπροσώπηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου στα 
διάφορα είδη ευρωπαϊκών εταιρειών ή για εταιρείες που χρησιμοποιούν τα μέσα του 
εταιρικού δικαίου της ΕΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή 
κινητικότητα των εταιρειών και η νομική αναδιοργάνωση, όπως οι διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις, μετατροπές και διασπάσεις·

8. καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες βελτιώσεις στα πλαίσια που ρυθμίζουν τις 
SE και τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και στη δέσμη μέτρων για το εταιρικό 
δίκαιο, καθώς και να τροποποιήσει την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ σχετικά με την εκπροσώπηση των εργαζομένων 
στα εποπτικά συμβούλια·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι καλύπτεται τουλάχιστον το 80% των εταιρειών 
στην ΕΕ από συμφωνίες βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης έως το 203025· ζητεί, για 
τον σκοπό αυτό, τη χάραξη στρατηγικών που θα συμφωνηθούν με τους εργαζομένους 
για να επηρεάσουν θετικά την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
μέσω πρακτικών διακυβέρνησης και παρουσίας στην αγορά, να ενισχύσουν τον ρόλο 
των διοικητικών στελεχών στην επιδίωξη των μακρόπνοων συμφερόντων της εταιρείας 
τους, να βελτιώσουν τη λογοδοσία των διοικητικών στελεχών όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης εταιρικών αποφάσεων και να 
προωθήσουν πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα 
της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εταιρικών εκθέσεων, των αποδοχών 
των διοικητικών συμβουλίων, της μέγιστης αναλογίας στις αμοιβές διευθυνόντων 
συμβούλων και εργαζομένων, της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών26·

10. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της να υποβάλει χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση μια οδηγία σχετικά με τη δεσμευτική δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, η υγεία και η ασφάλεια, η κοινωνική προστασία και οι συνθήκες 
εργασίας· τονίζει ότι η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει υποχρεωτική δέουσα 
επιμέλεια που θα καλύπτει τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές σχέσεις των 
εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων εφοδιασμού και υπεργολαβίας, ενώ θα 
πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
των εκπροσώπων των εργαζομένων καθ’ όλη τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας·

11. είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχής και αξιόπιστη εισαγωγή και παρακολούθηση νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο εργασίας θα απαιτήσει έγκαιρη και ουσιαστική 
ενημέρωση και διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της υγείας, της 

25 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2021, που συνοδεύει το σχέδιο 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (SWD(2021)0046).
26 Ό.π.
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ασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων, της ίσης μεταχείρισης και των καλών 
συνθηκών εργασίας και να αποτραπεί η αδικαιολόγητη εκμετάλλευση και εποπτεία των 
εργαζομένων, ιδίως από τη διεύθυνση μέσω αλγορίθμων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να 
έχουν την απαραίτητη πρόσβαση και τα απαραίτητα μέσα για την αξιολόγηση και την 
αξιολόγηση της ψηφιακής τεχνολογίας·

Ένα νέο πλαίσιο για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την εκπροσώπηση σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου

12. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν, να επιβληθούν και να ενοποιηθούν όλες οι σχετικές 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ενημέρωση και η διαβούλευση 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των εταιρειών σε 
όλα τα επίπεδα εντός των εταιρειών·

13. τονίζει τη σημασία της διασφάλισης έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης και 
διαβούλευσης σε ολόκληρη την ΕΕ πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με πολιτικές 
ή μέτρα με διασυνοριακές επιπτώσεις·   τονίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων αυτών των διασυνοριακών πολιτικών και διαδικασιών στο εργατικό 
δυναμικό·

14. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται επίσης στα 
διοικητικά συμβούλια εταιρειών ευρωπαϊκής κλίμακας, κυρίως όταν οι εν λόγω 
εταιρείες κάνουν χρήση της νομοθεσίας της ΕΕ για τους σκοπούς της διασυνοριακής 
αναδιάρθρωσης και κινητικότητας των εταιρειών·

15. δηλώνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων 
σε όλες τις πτυχές της συμμετοχής των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ·

16. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νέα οδηγία πλαίσιο σχετικά με την ενημέρωση, τη 
διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων για τα διάφορα είδη ευρωπαϊκών 
εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων υπεργολαβίας και επιχειρήσεων 
δικαιόχρησης, και για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ενωσιακά μέσα εταιρικής 
κινητικότητας, προκειμένου να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα σε ζητήματα που 
αφορούν την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση, ιδίως σε εταιρικό επίπεδο·

17. τονίζει ότι πολλές ελλείψεις στο δίκαιο της ΕΕ θα ξεπεραστούν με τη θέσπιση 
κατώτατων ορίων για ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο εκπροσώπησης σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο αυτής της νέας οδηγίας-πλαισίου· θεωρεί, για τον 
σκοπό αυτό, ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να έχουν τον ακόλουθο 
αριθμό/αναλογία θέσεων στα διοικητικά συμβούλια:   2 ή 3 έδρες σε μικρές 
επιχειρήσεις με 50 έως 250 εργαζομένους, το ένα τρίτο επί του συνόλου των εδρών σε 
εταιρείες με 250 έως 1.000 εργαζόμενους και το ήμισυ επί του συνόλου των εδρών σε 
μεγάλες εταιρείες με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους (εντός της εταιρείας και 
των άμεσων ή έμμεσων θυγατρικών της)·

18. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων αποτελεί μέρος του 
κεκτημένου της ΕΕ σχετικά με την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση 
με αυτούς·   εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις στον σχεδιασμό της οδηγίας, 
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ιδίως όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης·

19. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων θα μπορεί να 
διατυπώνει τη γνώμη του πριν από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στο αντίστοιχο 
επίπεδο· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 
να θέσει τέλος στις εξαιρέσεις για παλαιές, αποκαλούμενες «εθελοντικές» προ οδηγίας 
συμφωνίες μετά από περισσότερα από 20 έτη, να θεσπίσει κυρώσεις, να ενοποιήσει την 
έννοια του «διακρατικού χαρακτήρα ενός θέματος» και να την ενσωματώσει στην 
οδηγία για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, να αποτρέψει την κατάχρηση των 
κανόνων εμπιστευτικότητας και να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό της 
ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο· 

°

° °

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΕ βρίσκεται ακόμη σταθερά αντιμέτωπη με την πανδημία, η οποία έχει δημιουργήσει νέες 
προκλήσεις και αβεβαιότητες, καθώς και την επιτάχυνση των τάσεων και την εμβάθυνση των 
προβλημάτων που υπήρχαν πριν από την πανδημία. Πρέπει να προστατευθούν οι θέσεις 
εργασίας και οι εργαζόμενοι. Ορισμένοι τομείς και περιφέρειες έχουν πληγεί ιδιαίτερα και 
απαιτείται ταχεία και βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάκαμψη. Χάρη σε 
καινοτόμα μέτρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης, η μαζική ανεργία έχει προληφθεί, 
αλλά οι αναδιαρθρώσεις και οι πτωχεύσεις μπορεί να έχουν καθυστερήσει μόνο λόγω αυτών 
των μέτρων. 
Ταυτόχρονα με την ανάκαμψη της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η 
ψηφιοποίηση της εργασίας θα συνεπάγονται τεράστιες μεταβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στοχεύει σε μια δίκαιη μετάβαση κατά την οποία κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω. 
Ωστόσο, απαιτούνται νέες στρατηγικές και πολιτικές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 
ωφεληθούν όλοι, όχι μόνο οι λίγοι. 
Η δημοκρατία στην εργασία πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής, έτσι 
ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν φωνή και να μπορούν να διαμορφώνουν και να επηρεάζουν 
αυτή την αλλαγή αντί να υπόκεινται μόνο σε αυτές τις μετασχηματιστικές διαδικασίες. Κάτι 
τέτοιο θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση αυτών των κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών προκλήσεων και για την οικοδόμηση μιας υπεύθυνης και βιώσιμης 
ανάκαμψης για όλους. Οι εταιρείες που αξιοποιούν πλήρως τη συμμετοχή των εργαζομένων 
έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να ενσωματώσουν στρατηγικές βιωσιμότητας στις 
κατευθυντήριες γραμμές τους για τη διαχείριση σε σύγκριση με τις εταιρείες χωρίς 
συμμετοχή των εργαζομένων.
Η ΕΕ δεν είναι απλώς μια κοινή αγορά· είναι μια κοινότητα με θεμελιώδεις αξίες και είναι 
υπερήφανη για το μοναδικό επίτευγμα του κοινωνικού μοντέλου της. Τα δικαιώματα 
ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής εδραιώνουν τον καίριο ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων στην επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις σχεδόν 40 
διαφορετικές οδηγίες της ΕΕ στους τομείς του εργατικού δικαίου, του εταιρικού δικαίου και 
της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, οι οποίες προβλέπουν τη συμμετοχή των 
εργαζομένων.
Το συνονθύλευμα διαφορετικών και ενίοτε αντιφατικών κανόνων όσον αφορά την 
ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων και την εκπροσώπησή τους στα ανώτατα 
όργανα διακυβέρνησης της εταιρείας δεν έχει μόνο ως αποτέλεσμα την έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Σημαίνει επίσης ότι με κάθε νέα 
νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται των δικαιωμάτων των εργαζομένων, προστίθενται 
μόνο νέα επίπεδα παρόμοιων κανόνων χωρίς να αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο τρόπο το 
πρόβλημα.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενημέρωση, τη 
διαβούλευση και την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου θα 
πρέπει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόσθετη νομική πράξη που θα έχει οριζόντιο 
αποτέλεσμα όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων για τη συμμετοχή των εργαζομένων, στα 
οποία θα αναφέρεται όλη η σχετική νομοθεσία ως κοινό σύνολο κανόνων, διαδικασιών και 
προτύπων. Ένα νέο πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να συνοδεύεται από νέες 
προσπάθειες για την εισαγωγή των αναγκαίων βελτιώσεων στο νομικό πλαίσιο για τις 
ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης.
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Η δημοκρατία δεν σταματά στον χώρο εργασίας. Περισσότερη δημοκρατία στην εργασία 
συνδέει τη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας με τη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ και 
την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη.


