Νέο πλαίσιο από τον Ιούνιο 2011
Από τις 6 Ιουνίου 2011, τα ΕΣΕ θα ιδρύονται και θα
λειτουργούν εντός του πλαισίου της αναδιατυπωμένης
οδηγίας 2009/38/ΕΚ μέσω των διατάξεων εφαρμογής της στα
κράτη μέλη.

Το κείμενο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου
2009, για 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 τους (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28) καθώς
και επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο
του εργατικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(http://ec.europa.eu/labour_law).
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Περισσότερες πληροφορίες

Προώθηση και χρηματοδότηση

Διαπραγμάτευση σε επίπεδο εταιρειών
Η διαδικασία σύστασης ενός νέου ΕΣΕ τίθεται επί τάπητος
κατόπιν αιτήματος 100 εργαζομένων από δύο χώρες ή κατόπιν
πρωτοβουλίας του εργοδότη. Η σύνθεση και η λειτουργία
καθενός από τα ΕΣΕ προσαρμόζεται στις ιδιάζουσες
καταστάσεις της εταιρείας μέσω συμφωνίας μεταξύ της
διεύθυνσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στις
διάφορες εμπλεκόμενες χώρες. Οι επικουρικές υποχρεώσεις
θα ισχύουν μόνον ελλείψει της εν λόγω συμφωνίας.
Η προτεραιότητα που δόθηκε στη μέθοδο με διαπραγμάτευση
εντός των εταιρειών για την ίδρυση και τη λειτουργία τους,
ήταν καθοριστική για την επιτυχία που γνώρισαν τα ΕΣΕ
ήδη από τον πρώτο καιρό. Ο μηχανισμός αυτός παραμένει
αμετάβλητος.

Συνέχιση
Στη νέα οδηγία δεν υφίσταται γενική υποχρέωση
αναδιαπραγμάτευσης των συμφωνιών για την ίδρυση ΕΣΕ.
Επιπλέον, ήδη με την πρώτη οδηγία, είχε δοθεί κίνητρο για
την έγκαιρη σύσταση των ΕΣΕ, προ της νομικά επιβεβλημένης
χρονολογίας. Οι εταιρείες οι οποίες είχαν θεσπίσει συμφωνίες
για παροχή διακρατικής πληροφόρησης και δικαιωμάτων
διαβούλευσης που αφορούν ολόκληρο το εργατικό δυναμικό
τους, όταν τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ η οδηγία το
1996, δεν αποτελούν αντικείμενο των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τη νέα οδηγία. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά
με την επέκταση της οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1999.
Η συνέχιση τέτοιου είδους συμφωνιών εξασφαλίζεται από
την οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για
να στηρίξει την ευαισθητοποίηση και προώθηση
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους κοινωνικούς
εταίρους, κυρίως με τη χρηματοδότηση σχεδίων
τα οποία στοχεύουν σε ανταλλαγές πρακτικών,
μέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού
(04.03.03.03 — Ενημέρωση, διαβούλευση και
συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων), για
το οποίο έχει χορηγηθεί το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων
ευρώ για το 2011.

Νέοι κανόνες για τα
ευρωπαϊκά συμβούλια
εργαζομένων
Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ

Σε τι αποσκοπούν τα ευρωπαϊκά
συμβούλια εργαζομένων;
Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς οι
οποίοι εκπροσωπούν τους ευρωπαίους εργαζόμενους μιας
εταιρείας. Μέσω των ΕΣΕ, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και
ζητείται η γνώμη τους σε διακρατικό επίπεδο εκ μέρους της
διεύθυνσης σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και
οποιαδήποτε απόφαση η οποία ενδεχομένως τους αφορά.
Το δικαίωμα θέσπισης ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων
θεσπίστηκε με την οδηγία 94/45/ΕΚ για επιχειρήσεις
ή ομίλους επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον
1 000 υπάλληλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και διαθέτουν προσωπικό σε δύο
κράτη μέλη με τουλάχιστον 150 υπάλληλους σε κάθε ένα.
Περίπου 970 ΕΣΕ εκπροσωπούν πάνω από 15 εκατομμύρια
εργαζομένων, ευνοώντας τον κοινωνικό διάλογο και την
πρόβλεψη αλλαγών σε διακρατικές εταιρείες.
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Τα ΕΣΕ όλο και περισσότερο
αποτελεσματικά
Το νομικό πλαίσιο για τα ΕΣΕ χρονολογείται από το 1994 και
έπρεπε να προσαρμοστεί στην εξέλιξη του νομοθετικού,
οικονομικού και κοινωνικού ευρύτερου πλαισίου και να
αποσαφηνιστεί. Κατόπιν διαβούλευσης με τους ευρωπαϊκούς
κοινωνικούς εταίρους και διενέργειας αξιολόγησης
επιπτώσεων, η Επιτροπή υπέβαλε το 2008 πρόταση για
αναδιατύπωση της οδηγίας. Η εν λόγω νέα οδηγία εξεδόθη
το 2009 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με
ορισμένες τροποποιήσεις τις οποίες πρότειναν οι ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι.
Με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου, η αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/38/ΕΚ
στοχεύει, κυρίως, στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
σχετικά με διακρατική πληροφόρηση και δικαιώματα
διαβούλευσης των εργαζομένων, ευνοώντας τη δημιουργία
νέων ΕΣΕ και κατοχυρώνοντας νομική βεβαιότητα αναφορικά
με τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

Νέο πλαίσιο από τον Ιούνιο 2011
Από τις 6 Ιουνίου 2011, τα ΕΣΕ θα ιδρύονται και θα
λειτουργούν εντός του πλαισίου της αναδιατυπωμένης
οδηγίας 2009/38/ΕΚ μέσω των διατάξεων εφαρμογής της στα
κράτη μέλη.

Το κείμενο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου
2009, για 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 τους (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28) καθώς
και επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο
του εργατικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(http://ec.europa.eu/labour_law).
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Προώθηση και χρηματοδότηση

Διαπραγμάτευση σε επίπεδο εταιρειών
Η διαδικασία σύστασης ενός νέου ΕΣΕ τίθεται επί τάπητος
κατόπιν αιτήματος 100 εργαζομένων από δύο χώρες ή κατόπιν
πρωτοβουλίας του εργοδότη. Η σύνθεση και η λειτουργία
καθενός από τα ΕΣΕ προσαρμόζεται στις ιδιάζουσες
καταστάσεις της εταιρείας μέσω συμφωνίας μεταξύ της
διεύθυνσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στις
διάφορες εμπλεκόμενες χώρες. Οι επικουρικές υποχρεώσεις
θα ισχύουν μόνον ελλείψει της εν λόγω συμφωνίας.
Η προτεραιότητα που δόθηκε στη μέθοδο με διαπραγμάτευση
εντός των εταιρειών για την ίδρυση και τη λειτουργία τους,
ήταν καθοριστική για την επιτυχία που γνώρισαν τα ΕΣΕ
ήδη από τον πρώτο καιρό. Ο μηχανισμός αυτός παραμένει
αμετάβλητος.

Συνέχιση
Στη νέα οδηγία δεν υφίσταται γενική υποχρέωση
αναδιαπραγμάτευσης των συμφωνιών για την ίδρυση ΕΣΕ.
Επιπλέον, ήδη με την πρώτη οδηγία, είχε δοθεί κίνητρο για
την έγκαιρη σύσταση των ΕΣΕ, προ της νομικά επιβεβλημένης
χρονολογίας. Οι εταιρείες οι οποίες είχαν θεσπίσει συμφωνίες
για παροχή διακρατικής πληροφόρησης και δικαιωμάτων
διαβούλευσης που αφορούν ολόκληρο το εργατικό δυναμικό
τους, όταν τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ η οδηγία το
1996, δεν αποτελούν αντικείμενο των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τη νέα οδηγία. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά
με την επέκταση της οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1999.
Η συνέχιση τέτοιου είδους συμφωνιών εξασφαλίζεται από
την οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για
να στηρίξει την ευαισθητοποίηση και προώθηση
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους κοινωνικούς
εταίρους, κυρίως με τη χρηματοδότηση σχεδίων
τα οποία στοχεύουν σε ανταλλαγές πρακτικών,
μέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού
(04.03.03.03 — Ενημέρωση, διαβούλευση και
συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων), για
το οποίο έχει χορηγηθεί το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων
ευρώ για το 2011.

Νέοι κανόνες για τα
ευρωπαϊκά συμβούλια
εργαζομένων
Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ

Σε τι αποσκοπούν τα ευρωπαϊκά
συμβούλια εργαζομένων;
Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς οι
οποίοι εκπροσωπούν τους ευρωπαίους εργαζόμενους μιας
εταιρείας. Μέσω των ΕΣΕ, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και
ζητείται η γνώμη τους σε διακρατικό επίπεδο εκ μέρους της
διεύθυνσης σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και
οποιαδήποτε απόφαση η οποία ενδεχομένως τους αφορά.
Το δικαίωμα θέσπισης ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων
θεσπίστηκε με την οδηγία 94/45/ΕΚ για επιχειρήσεις
ή ομίλους επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον
1 000 υπάλληλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και διαθέτουν προσωπικό σε δύο
κράτη μέλη με τουλάχιστον 150 υπάλληλους σε κάθε ένα.
Περίπου 970 ΕΣΕ εκπροσωπούν πάνω από 15 εκατομμύρια
εργαζομένων, ευνοώντας τον κοινωνικό διάλογο και την
πρόβλεψη αλλαγών σε διακρατικές εταιρείες.
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Τα ΕΣΕ όλο και περισσότερο
αποτελεσματικά
Το νομικό πλαίσιο για τα ΕΣΕ χρονολογείται από το 1994 και
έπρεπε να προσαρμοστεί στην εξέλιξη του νομοθετικού,
οικονομικού και κοινωνικού ευρύτερου πλαισίου και να
αποσαφηνιστεί. Κατόπιν διαβούλευσης με τους ευρωπαϊκούς
κοινωνικούς εταίρους και διενέργειας αξιολόγησης
επιπτώσεων, η Επιτροπή υπέβαλε το 2008 πρόταση για
αναδιατύπωση της οδηγίας. Η εν λόγω νέα οδηγία εξεδόθη
το 2009 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με
ορισμένες τροποποιήσεις τις οποίες πρότειναν οι ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι.
Με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου, η αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/38/ΕΚ
στοχεύει, κυρίως, στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
σχετικά με διακρατική πληροφόρηση και δικαιώματα
διαβούλευσης των εργαζομένων, ευνοώντας τη δημιουργία
νέων ΕΣΕ και κατοχυρώνοντας νομική βεβαιότητα αναφορικά
με τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

Σύσταση ευρωπαϊκών συμβουλίων
εργαζομένων

Λειτουργία των ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων

Νέοι κανόνες στην οδηγία 2009/38/ΕΚ

Νέο πλαίσιο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ

Διαβίβαση απαραίτητων πληροφοριών: Υπεύθυνες για τη
διαβίβαση πληροφοριών που καθιστούν δυνατή την έναρξη
των διαπραγματεύσεων για τη σύσταση ενός νέου ΕΣΕ είναι
οι κεντρικές και τοπικές διοικήσεις.

Γενική αρχή: Οι ρυθμίσεις σχετικά με την ενημέρωση των
εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς πρέπει να
καθορίζονται και να εφαρμόζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολύνεται
η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης.

Σύσταση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (ΕΔΑ):
Η ΕΔΑ, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις
διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στη σύναψη συμφωνίας
σχετικά με ένα ΕΣΕ, αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο ανά
ποσοστό ίσο με το 10 % των εργαζομένων σε ένα κράτος
μέλος. Τα μέλη της ΕΔΑ έχουν το δικαίωμα συσκέψεως
μεταξύ τους πριν από και μετά τις συνεδριάσεις με την
κεντρική διοίκηση.
Ρόλος των κοινωνικών εταίρων: Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών πρέπει να
ενημερωθούν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων,
ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη
σύσταση των νέων ΕΣΕ και να προβούν στην προώθηση
βέλτιστων πρακτικών (βλέπε σημεία επαφής). Τα συνδικάτα
συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στη
βοήθεια των οποίων δύναται να καταφύγει η ΕΔΑ κατά τις
διαπραγματεύσεις.
Περιεχόμενο της συμφωνίας: Στη συμφωνία περί ΕΣΕ θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ισόρροπης εκπροσώπησης
των εργαζομένων στο ΕΣΕ καθώς και η εισαγωγή ρυθμίσεων
για την επίτευξή της.
Επικουρικές ρυθμίσεις: Οι επικουρικές υποχρεώσεις,
οι οποίες ισχύουν ελλείψει συμφωνίας, διαφοροποιούν
τους τομείς όπου απαιτείται πληροφόρηση από τους
τομείς διαβούλευσης και παρέχουν τη δυνατότητα λήψης
αιτιολογημένων απαντήσεων σε πάσα διατυπωθείσα
γνώμη. Προκειμένου να δοθεί η ικανότητα στην επιτροπή
περιορισμένης σύνθεσης να επιτελέσει λειτουργία
περισσότερο σημαντική, ο ανώτατος αριθμός των μελών
της ορίζεται στα πέντε. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σε τακτική βάση
οφείλουν να πληρούνται.

Διακρατική αρμοδιότητα των ΕΣΕ: Τα ζητήματα που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΕΣΕ είναι τα διακρατικά
ζητήματα. Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν
το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις
ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου που βρίσκονται
σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη. Τα στοιχεία που δύνανται να
ληφθούν υπόψη για το εάν ένα θέμα είναι «διακρατικό» είναι
ο αριθμός των εμπλεκομένων κρατών μελών, ο βαθμός στον
οποίο εμπλέκεται η διεύθυνση ή η σημασία των ζητημάτων για
το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό, δεδομένου του εύρους των
πιθανών αποτελεσμάτων τους.
Σύνδεση με εθνικά όργανα εκπροσώπησης: Η ενημέρωση και
η διαβούλευση των ΕΣΕ πρέπει να είναι συνδεδεμένες με αυτές
των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων. Οι
ρυθμίσεις για την εκπλήρωση του στόχου αυτού πρέπει να
καθοριστούν με συμφωνία. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, πρέπει
να εξασφαλιστεί ότι οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης επιχείρησης.

Ρόλος και ικανότητα των εκπροσώπων
των εργαζομένων
Συλλογική εκπροσώπηση: Τα μέλη των ΕΣΕ πρέπει να έχουν
τα μέσα που απαιτούνται για να ασκήσουν τα δικαιώματα
που τους παρέχει η οδηγία να εκπροσωπούν συλλογικά τα
συμφέροντα των εργαζομένων. Πρέπει να ενημερώνουν τους
εργαζόμενους σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης που διεξάγεται
εντός του ΕΣΕ.
Επιμόρφωση: Παρέχεται επιμόρφωση στους εκπροσώπους
των εργαζομένων χωρίς απώλεια μισθού.

Έννοιες της ενημέρωσης των
εργαζομένων και της διαβούλευσης
με αυτούς
Ως «ενημέρωση» νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη
στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί
να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν·
η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον
κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές
συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις διαβουλεύσεις
με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας.
Ως «διαβούλευση» νοείται η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της
κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου
οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με
περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους
των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να
διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία
σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της
διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Ρήτρα προσαρμογής
Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επιχείρησης
ή του ομίλου, παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση
συγχώνευσης το ευρωπαϊκό συμβούλιο/-α εργαζομένων θα
πρέπει να προσαρμόζεται/-ονται. Η προσαρμογή αυτή πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της/των ισχύουσας/
ισχυουσών συμφωνίας/-ιών ή ελλείψει συμφωνίας όταν
υποβάλλεται τέτοιο αίτημα από τους εργαζόμενους, σύμφωνα
με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας, στην
οποία συμμετέχουν τα μέλη των υφιστάμενων ΕΣΕ. Τα εν
λόγω ΕΣΕ συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ενδεχομένως με
προσαρμογές, έως ότου να συναφθεί νέα συμφωνία. Η εν λόγω
ρήτρα (άρθρο 3 της οδηγίας 2009/38/ΕΚ) ισχύει για όλες τις
περιπτώσεις.

Χρονοδιάγραμμα
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ πρέπει να μεταφερθεί στα κράτη
μέλη πριν από τις 6 Ιουνίου 2011. Την ημερομηνία αυτή,
η υφιστάμενη οδηγία 94/45/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε με
τις οδηγίες 97/74/ ΕΚ και 2006/109/ΕΚ) καταργείται και
αντικαθίσταται από την οδηγία 2009/38/ΕΚ.
Τα εθνικά εκτελεστικά μέτρα για τις καταργούμενες οδηγίες
συνεχίζουν, ωστόσο, να παραμένουν σε ισχύ και μετά τις
6 Ιουνίου 2011, προκειμένου να καλύψουν τις περιπτώσεις
για τις οποίες δεν ισχύουν οι νέες υποχρεώσεις που
εισήγαγε η οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Συμφωνίες περί ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων που
υπογράφονται ή αναθεωρούνται
μεταξύ Ιουνίου 2009 και Ιουνίου 2011
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ προβλέπει περιθώριο δράσης δύο
ετών: οι εταιρείες που συνήψαν συμφωνίες περί σύστασης
νέων ΕΣΕ μεταξύ 5 Ιουνίου 2009 και 5 Ιουνίου 2011
ή εταιρείες που αναθεωρούν ήδη υπάρχουσες συμφωνίες
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν δεσμεύονται
από τις νέες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Σύσταση ευρωπαϊκών συμβουλίων
εργαζομένων

Λειτουργία των ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων

Νέοι κανόνες στην οδηγία 2009/38/ΕΚ

Νέο πλαίσιο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ

Διαβίβαση απαραίτητων πληροφοριών: Υπεύθυνες για τη
διαβίβαση πληροφοριών που καθιστούν δυνατή την έναρξη
των διαπραγματεύσεων για τη σύσταση ενός νέου ΕΣΕ είναι
οι κεντρικές και τοπικές διοικήσεις.

Γενική αρχή: Οι ρυθμίσεις σχετικά με την ενημέρωση των
εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς πρέπει να
καθορίζονται και να εφαρμόζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολύνεται
η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης.

Σύσταση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (ΕΔΑ):
Η ΕΔΑ, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις
διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στη σύναψη συμφωνίας
σχετικά με ένα ΕΣΕ, αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο ανά
ποσοστό ίσο με το 10 % των εργαζομένων σε ένα κράτος
μέλος. Τα μέλη της ΕΔΑ έχουν το δικαίωμα συσκέψεως
μεταξύ τους πριν από και μετά τις συνεδριάσεις με την
κεντρική διοίκηση.
Ρόλος των κοινωνικών εταίρων: Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών πρέπει να
ενημερωθούν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων,
ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη
σύσταση των νέων ΕΣΕ και να προβούν στην προώθηση
βέλτιστων πρακτικών (βλέπε σημεία επαφής). Τα συνδικάτα
συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στη
βοήθεια των οποίων δύναται να καταφύγει η ΕΔΑ κατά τις
διαπραγματεύσεις.
Περιεχόμενο της συμφωνίας: Στη συμφωνία περί ΕΣΕ θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ισόρροπης εκπροσώπησης
των εργαζομένων στο ΕΣΕ καθώς και η εισαγωγή ρυθμίσεων
για την επίτευξή της.
Επικουρικές ρυθμίσεις: Οι επικουρικές υποχρεώσεις,
οι οποίες ισχύουν ελλείψει συμφωνίας, διαφοροποιούν
τους τομείς όπου απαιτείται πληροφόρηση από τους
τομείς διαβούλευσης και παρέχουν τη δυνατότητα λήψης
αιτιολογημένων απαντήσεων σε πάσα διατυπωθείσα
γνώμη. Προκειμένου να δοθεί η ικανότητα στην επιτροπή
περιορισμένης σύνθεσης να επιτελέσει λειτουργία
περισσότερο σημαντική, ο ανώτατος αριθμός των μελών
της ορίζεται στα πέντε. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σε τακτική βάση
οφείλουν να πληρούνται.

Διακρατική αρμοδιότητα των ΕΣΕ: Τα ζητήματα που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΕΣΕ είναι τα διακρατικά
ζητήματα. Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν
το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις
ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου που βρίσκονται
σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη. Τα στοιχεία που δύνανται να
ληφθούν υπόψη για το εάν ένα θέμα είναι «διακρατικό» είναι
ο αριθμός των εμπλεκομένων κρατών μελών, ο βαθμός στον
οποίο εμπλέκεται η διεύθυνση ή η σημασία των ζητημάτων για
το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό, δεδομένου του εύρους των
πιθανών αποτελεσμάτων τους.
Σύνδεση με εθνικά όργανα εκπροσώπησης: Η ενημέρωση και
η διαβούλευση των ΕΣΕ πρέπει να είναι συνδεδεμένες με αυτές
των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων. Οι
ρυθμίσεις για την εκπλήρωση του στόχου αυτού πρέπει να
καθοριστούν με συμφωνία. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, πρέπει
να εξασφαλιστεί ότι οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης επιχείρησης.

Ρόλος και ικανότητα των εκπροσώπων
των εργαζομένων
Συλλογική εκπροσώπηση: Τα μέλη των ΕΣΕ πρέπει να έχουν
τα μέσα που απαιτούνται για να ασκήσουν τα δικαιώματα
που τους παρέχει η οδηγία να εκπροσωπούν συλλογικά τα
συμφέροντα των εργαζομένων. Πρέπει να ενημερώνουν τους
εργαζόμενους σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης που διεξάγεται
εντός του ΕΣΕ.
Επιμόρφωση: Παρέχεται επιμόρφωση στους εκπροσώπους
των εργαζομένων χωρίς απώλεια μισθού.

Έννοιες της ενημέρωσης των
εργαζομένων και της διαβούλευσης
με αυτούς
Ως «ενημέρωση» νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη
στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί
να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν·
η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον
κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές
συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις διαβουλεύσεις
με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας.
Ως «διαβούλευση» νοείται η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της
κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου
οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με
περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους
των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να
διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία
σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της
διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Ρήτρα προσαρμογής
Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επιχείρησης
ή του ομίλου, παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση
συγχώνευσης το ευρωπαϊκό συμβούλιο/-α εργαζομένων θα
πρέπει να προσαρμόζεται/-ονται. Η προσαρμογή αυτή πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της/των ισχύουσας/
ισχυουσών συμφωνίας/-ιών ή ελλείψει συμφωνίας όταν
υποβάλλεται τέτοιο αίτημα από τους εργαζόμενους, σύμφωνα
με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας, στην
οποία συμμετέχουν τα μέλη των υφιστάμενων ΕΣΕ. Τα εν
λόγω ΕΣΕ συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ενδεχομένως με
προσαρμογές, έως ότου να συναφθεί νέα συμφωνία. Η εν λόγω
ρήτρα (άρθρο 3 της οδηγίας 2009/38/ΕΚ) ισχύει για όλες τις
περιπτώσεις.

Χρονοδιάγραμμα
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ πρέπει να μεταφερθεί στα κράτη
μέλη πριν από τις 6 Ιουνίου 2011. Την ημερομηνία αυτή,
η υφιστάμενη οδηγία 94/45/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε με
τις οδηγίες 97/74/ ΕΚ και 2006/109/ΕΚ) καταργείται και
αντικαθίσταται από την οδηγία 2009/38/ΕΚ.
Τα εθνικά εκτελεστικά μέτρα για τις καταργούμενες οδηγίες
συνεχίζουν, ωστόσο, να παραμένουν σε ισχύ και μετά τις
6 Ιουνίου 2011, προκειμένου να καλύψουν τις περιπτώσεις
για τις οποίες δεν ισχύουν οι νέες υποχρεώσεις που
εισήγαγε η οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Συμφωνίες περί ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων που
υπογράφονται ή αναθεωρούνται
μεταξύ Ιουνίου 2009 και Ιουνίου 2011
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ προβλέπει περιθώριο δράσης δύο
ετών: οι εταιρείες που συνήψαν συμφωνίες περί σύστασης
νέων ΕΣΕ μεταξύ 5 Ιουνίου 2009 και 5 Ιουνίου 2011
ή εταιρείες που αναθεωρούν ήδη υπάρχουσες συμφωνίες
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν δεσμεύονται
από τις νέες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Σύσταση ευρωπαϊκών συμβουλίων
εργαζομένων

Λειτουργία των ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων

Νέοι κανόνες στην οδηγία 2009/38/ΕΚ

Νέο πλαίσιο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ

Διαβίβαση απαραίτητων πληροφοριών: Υπεύθυνες για τη
διαβίβαση πληροφοριών που καθιστούν δυνατή την έναρξη
των διαπραγματεύσεων για τη σύσταση ενός νέου ΕΣΕ είναι
οι κεντρικές και τοπικές διοικήσεις.

Γενική αρχή: Οι ρυθμίσεις σχετικά με την ενημέρωση των
εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς πρέπει να
καθορίζονται και να εφαρμόζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολύνεται
η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης.

Σύσταση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (ΕΔΑ):
Η ΕΔΑ, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις
διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στη σύναψη συμφωνίας
σχετικά με ένα ΕΣΕ, αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο ανά
ποσοστό ίσο με το 10 % των εργαζομένων σε ένα κράτος
μέλος. Τα μέλη της ΕΔΑ έχουν το δικαίωμα συσκέψεως
μεταξύ τους πριν από και μετά τις συνεδριάσεις με την
κεντρική διοίκηση.
Ρόλος των κοινωνικών εταίρων: Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών πρέπει να
ενημερωθούν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων,
ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη
σύσταση των νέων ΕΣΕ και να προβούν στην προώθηση
βέλτιστων πρακτικών (βλέπε σημεία επαφής). Τα συνδικάτα
συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στη
βοήθεια των οποίων δύναται να καταφύγει η ΕΔΑ κατά τις
διαπραγματεύσεις.
Περιεχόμενο της συμφωνίας: Στη συμφωνία περί ΕΣΕ θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ισόρροπης εκπροσώπησης
των εργαζομένων στο ΕΣΕ καθώς και η εισαγωγή ρυθμίσεων
για την επίτευξή της.
Επικουρικές ρυθμίσεις: Οι επικουρικές υποχρεώσεις,
οι οποίες ισχύουν ελλείψει συμφωνίας, διαφοροποιούν
τους τομείς όπου απαιτείται πληροφόρηση από τους
τομείς διαβούλευσης και παρέχουν τη δυνατότητα λήψης
αιτιολογημένων απαντήσεων σε πάσα διατυπωθείσα
γνώμη. Προκειμένου να δοθεί η ικανότητα στην επιτροπή
περιορισμένης σύνθεσης να επιτελέσει λειτουργία
περισσότερο σημαντική, ο ανώτατος αριθμός των μελών
της ορίζεται στα πέντε. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σε τακτική βάση
οφείλουν να πληρούνται.

Διακρατική αρμοδιότητα των ΕΣΕ: Τα ζητήματα που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΕΣΕ είναι τα διακρατικά
ζητήματα. Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν
το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις
ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου που βρίσκονται
σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη. Τα στοιχεία που δύνανται να
ληφθούν υπόψη για το εάν ένα θέμα είναι «διακρατικό» είναι
ο αριθμός των εμπλεκομένων κρατών μελών, ο βαθμός στον
οποίο εμπλέκεται η διεύθυνση ή η σημασία των ζητημάτων για
το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό, δεδομένου του εύρους των
πιθανών αποτελεσμάτων τους.
Σύνδεση με εθνικά όργανα εκπροσώπησης: Η ενημέρωση και
η διαβούλευση των ΕΣΕ πρέπει να είναι συνδεδεμένες με αυτές
των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων. Οι
ρυθμίσεις για την εκπλήρωση του στόχου αυτού πρέπει να
καθοριστούν με συμφωνία. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, πρέπει
να εξασφαλιστεί ότι οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης επιχείρησης.

Ρόλος και ικανότητα των εκπροσώπων
των εργαζομένων
Συλλογική εκπροσώπηση: Τα μέλη των ΕΣΕ πρέπει να έχουν
τα μέσα που απαιτούνται για να ασκήσουν τα δικαιώματα
που τους παρέχει η οδηγία να εκπροσωπούν συλλογικά τα
συμφέροντα των εργαζομένων. Πρέπει να ενημερώνουν τους
εργαζόμενους σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης που διεξάγεται
εντός του ΕΣΕ.
Επιμόρφωση: Παρέχεται επιμόρφωση στους εκπροσώπους
των εργαζομένων χωρίς απώλεια μισθού.

Έννοιες της ενημέρωσης των
εργαζομένων και της διαβούλευσης
με αυτούς
Ως «ενημέρωση» νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη
στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί
να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν·
η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον
κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές
συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις διαβουλεύσεις
με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας.
Ως «διαβούλευση» νοείται η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της
κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου
οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με
περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους
των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να
διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία
σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της
διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Ρήτρα προσαρμογής
Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επιχείρησης
ή του ομίλου, παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση
συγχώνευσης το ευρωπαϊκό συμβούλιο/-α εργαζομένων θα
πρέπει να προσαρμόζεται/-ονται. Η προσαρμογή αυτή πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της/των ισχύουσας/
ισχυουσών συμφωνίας/-ιών ή ελλείψει συμφωνίας όταν
υποβάλλεται τέτοιο αίτημα από τους εργαζόμενους, σύμφωνα
με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας, στην
οποία συμμετέχουν τα μέλη των υφιστάμενων ΕΣΕ. Τα εν
λόγω ΕΣΕ συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ενδεχομένως με
προσαρμογές, έως ότου να συναφθεί νέα συμφωνία. Η εν λόγω
ρήτρα (άρθρο 3 της οδηγίας 2009/38/ΕΚ) ισχύει για όλες τις
περιπτώσεις.

Χρονοδιάγραμμα
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ πρέπει να μεταφερθεί στα κράτη
μέλη πριν από τις 6 Ιουνίου 2011. Την ημερομηνία αυτή,
η υφιστάμενη οδηγία 94/45/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε με
τις οδηγίες 97/74/ ΕΚ και 2006/109/ΕΚ) καταργείται και
αντικαθίσταται από την οδηγία 2009/38/ΕΚ.
Τα εθνικά εκτελεστικά μέτρα για τις καταργούμενες οδηγίες
συνεχίζουν, ωστόσο, να παραμένουν σε ισχύ και μετά τις
6 Ιουνίου 2011, προκειμένου να καλύψουν τις περιπτώσεις
για τις οποίες δεν ισχύουν οι νέες υποχρεώσεις που
εισήγαγε η οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Συμφωνίες περί ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων που
υπογράφονται ή αναθεωρούνται
μεταξύ Ιουνίου 2009 και Ιουνίου 2011
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ προβλέπει περιθώριο δράσης δύο
ετών: οι εταιρείες που συνήψαν συμφωνίες περί σύστασης
νέων ΕΣΕ μεταξύ 5 Ιουνίου 2009 και 5 Ιουνίου 2011
ή εταιρείες που αναθεωρούν ήδη υπάρχουσες συμφωνίες
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν δεσμεύονται
από τις νέες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Σύσταση ευρωπαϊκών συμβουλίων
εργαζομένων

Λειτουργία των ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων

Νέοι κανόνες στην οδηγία 2009/38/ΕΚ

Νέο πλαίσιο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ

Διαβίβαση απαραίτητων πληροφοριών: Υπεύθυνες για τη
διαβίβαση πληροφοριών που καθιστούν δυνατή την έναρξη
των διαπραγματεύσεων για τη σύσταση ενός νέου ΕΣΕ είναι
οι κεντρικές και τοπικές διοικήσεις.

Γενική αρχή: Οι ρυθμίσεις σχετικά με την ενημέρωση των
εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς πρέπει να
καθορίζονται και να εφαρμόζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολύνεται
η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης.

Σύσταση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (ΕΔΑ):
Η ΕΔΑ, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις
διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στη σύναψη συμφωνίας
σχετικά με ένα ΕΣΕ, αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο ανά
ποσοστό ίσο με το 10 % των εργαζομένων σε ένα κράτος
μέλος. Τα μέλη της ΕΔΑ έχουν το δικαίωμα συσκέψεως
μεταξύ τους πριν από και μετά τις συνεδριάσεις με την
κεντρική διοίκηση.
Ρόλος των κοινωνικών εταίρων: Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών πρέπει να
ενημερωθούν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων,
ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη
σύσταση των νέων ΕΣΕ και να προβούν στην προώθηση
βέλτιστων πρακτικών (βλέπε σημεία επαφής). Τα συνδικάτα
συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στη
βοήθεια των οποίων δύναται να καταφύγει η ΕΔΑ κατά τις
διαπραγματεύσεις.
Περιεχόμενο της συμφωνίας: Στη συμφωνία περί ΕΣΕ θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ισόρροπης εκπροσώπησης
των εργαζομένων στο ΕΣΕ καθώς και η εισαγωγή ρυθμίσεων
για την επίτευξή της.
Επικουρικές ρυθμίσεις: Οι επικουρικές υποχρεώσεις,
οι οποίες ισχύουν ελλείψει συμφωνίας, διαφοροποιούν
τους τομείς όπου απαιτείται πληροφόρηση από τους
τομείς διαβούλευσης και παρέχουν τη δυνατότητα λήψης
αιτιολογημένων απαντήσεων σε πάσα διατυπωθείσα
γνώμη. Προκειμένου να δοθεί η ικανότητα στην επιτροπή
περιορισμένης σύνθεσης να επιτελέσει λειτουργία
περισσότερο σημαντική, ο ανώτατος αριθμός των μελών
της ορίζεται στα πέντε. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σε τακτική βάση
οφείλουν να πληρούνται.

Διακρατική αρμοδιότητα των ΕΣΕ: Τα ζητήματα που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΕΣΕ είναι τα διακρατικά
ζητήματα. Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν
το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις
ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου που βρίσκονται
σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη. Τα στοιχεία που δύνανται να
ληφθούν υπόψη για το εάν ένα θέμα είναι «διακρατικό» είναι
ο αριθμός των εμπλεκομένων κρατών μελών, ο βαθμός στον
οποίο εμπλέκεται η διεύθυνση ή η σημασία των ζητημάτων για
το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό, δεδομένου του εύρους των
πιθανών αποτελεσμάτων τους.
Σύνδεση με εθνικά όργανα εκπροσώπησης: Η ενημέρωση και
η διαβούλευση των ΕΣΕ πρέπει να είναι συνδεδεμένες με αυτές
των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων. Οι
ρυθμίσεις για την εκπλήρωση του στόχου αυτού πρέπει να
καθοριστούν με συμφωνία. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, πρέπει
να εξασφαλιστεί ότι οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης επιχείρησης.

Ρόλος και ικανότητα των εκπροσώπων
των εργαζομένων
Συλλογική εκπροσώπηση: Τα μέλη των ΕΣΕ πρέπει να έχουν
τα μέσα που απαιτούνται για να ασκήσουν τα δικαιώματα
που τους παρέχει η οδηγία να εκπροσωπούν συλλογικά τα
συμφέροντα των εργαζομένων. Πρέπει να ενημερώνουν τους
εργαζόμενους σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης που διεξάγεται
εντός του ΕΣΕ.
Επιμόρφωση: Παρέχεται επιμόρφωση στους εκπροσώπους
των εργαζομένων χωρίς απώλεια μισθού.

Έννοιες της ενημέρωσης των
εργαζομένων και της διαβούλευσης
με αυτούς
Ως «ενημέρωση» νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη
στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί
να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν·
η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον
κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές
συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις διαβουλεύσεις
με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίμακας.
Ως «διαβούλευση» νοείται η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της
κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου
οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με
περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους
των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να
διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία
σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της
διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται
υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Ρήτρα προσαρμογής
Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επιχείρησης
ή του ομίλου, παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση
συγχώνευσης το ευρωπαϊκό συμβούλιο/-α εργαζομένων θα
πρέπει να προσαρμόζεται/-ονται. Η προσαρμογή αυτή πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της/των ισχύουσας/
ισχυουσών συμφωνίας/-ιών ή ελλείψει συμφωνίας όταν
υποβάλλεται τέτοιο αίτημα από τους εργαζόμενους, σύμφωνα
με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας, στην
οποία συμμετέχουν τα μέλη των υφιστάμενων ΕΣΕ. Τα εν
λόγω ΕΣΕ συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ενδεχομένως με
προσαρμογές, έως ότου να συναφθεί νέα συμφωνία. Η εν λόγω
ρήτρα (άρθρο 3 της οδηγίας 2009/38/ΕΚ) ισχύει για όλες τις
περιπτώσεις.

Χρονοδιάγραμμα
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ πρέπει να μεταφερθεί στα κράτη
μέλη πριν από τις 6 Ιουνίου 2011. Την ημερομηνία αυτή,
η υφιστάμενη οδηγία 94/45/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε με
τις οδηγίες 97/74/ ΕΚ και 2006/109/ΕΚ) καταργείται και
αντικαθίσταται από την οδηγία 2009/38/ΕΚ.
Τα εθνικά εκτελεστικά μέτρα για τις καταργούμενες οδηγίες
συνεχίζουν, ωστόσο, να παραμένουν σε ισχύ και μετά τις
6 Ιουνίου 2011, προκειμένου να καλύψουν τις περιπτώσεις
για τις οποίες δεν ισχύουν οι νέες υποχρεώσεις που
εισήγαγε η οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Συμφωνίες περί ευρωπαϊκών
συμβουλίων εργαζομένων που
υπογράφονται ή αναθεωρούνται
μεταξύ Ιουνίου 2009 και Ιουνίου 2011
Η οδηγία 2009/38/ΕΚ προβλέπει περιθώριο δράσης δύο
ετών: οι εταιρείες που συνήψαν συμφωνίες περί σύστασης
νέων ΕΣΕ μεταξύ 5 Ιουνίου 2009 και 5 Ιουνίου 2011
ή εταιρείες που αναθεωρούν ήδη υπάρχουσες συμφωνίες
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν δεσμεύονται
από τις νέες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Νέο πλαίσιο από τον Ιούνιο 2011
Από τις 6 Ιουνίου 2011, τα ΕΣΕ θα ιδρύονται και θα
λειτουργούν εντός του πλαισίου της αναδιατυπωμένης
οδηγίας 2009/38/ΕΚ μέσω των διατάξεων εφαρμογής της στα
κράτη μέλη.

Το κείμενο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου
2009, για 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 τους (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28) καθώς
και επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο
του εργατικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(http://ec.europa.eu/labour_law).

KE-31-11-034-EL-C

Περισσότερες πληροφορίες

Προώθηση και χρηματοδότηση

Διαπραγμάτευση σε επίπεδο εταιρειών
Η διαδικασία σύστασης ενός νέου ΕΣΕ τίθεται επί τάπητος
κατόπιν αιτήματος 100 εργαζομένων από δύο χώρες ή κατόπιν
πρωτοβουλίας του εργοδότη. Η σύνθεση και η λειτουργία
καθενός από τα ΕΣΕ προσαρμόζεται στις ιδιάζουσες
καταστάσεις της εταιρείας μέσω συμφωνίας μεταξύ της
διεύθυνσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στις
διάφορες εμπλεκόμενες χώρες. Οι επικουρικές υποχρεώσεις
θα ισχύουν μόνον ελλείψει της εν λόγω συμφωνίας.
Η προτεραιότητα που δόθηκε στη μέθοδο με διαπραγμάτευση
εντός των εταιρειών για την ίδρυση και τη λειτουργία τους,
ήταν καθοριστική για την επιτυχία που γνώρισαν τα ΕΣΕ
ήδη από τον πρώτο καιρό. Ο μηχανισμός αυτός παραμένει
αμετάβλητος.

Συνέχιση
Στη νέα οδηγία δεν υφίσταται γενική υποχρέωση
αναδιαπραγμάτευσης των συμφωνιών για την ίδρυση ΕΣΕ.
Επιπλέον, ήδη με την πρώτη οδηγία, είχε δοθεί κίνητρο για
την έγκαιρη σύσταση των ΕΣΕ, προ της νομικά επιβεβλημένης
χρονολογίας. Οι εταιρείες οι οποίες είχαν θεσπίσει συμφωνίες
για παροχή διακρατικής πληροφόρησης και δικαιωμάτων
διαβούλευσης που αφορούν ολόκληρο το εργατικό δυναμικό
τους, όταν τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ η οδηγία το
1996, δεν αποτελούν αντικείμενο των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τη νέα οδηγία. Το ίδιο ισχύει και αναφορικά
με την επέκταση της οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1999.
Η συνέχιση τέτοιου είδους συμφωνιών εξασφαλίζεται από
την οδηγία 2009/38/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για
να στηρίξει την ευαισθητοποίηση και προώθηση
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους κοινωνικούς
εταίρους, κυρίως με τη χρηματοδότηση σχεδίων
τα οποία στοχεύουν σε ανταλλαγές πρακτικών,
μέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού
(04.03.03.03 — Ενημέρωση, διαβούλευση και
συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων), για
το οποίο έχει χορηγηθεί το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων
ευρώ για το 2011.

Νέοι κανόνες για τα
ευρωπαϊκά συμβούλια
εργαζομένων
Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ

Σε τι αποσκοπούν τα ευρωπαϊκά
συμβούλια εργαζομένων;
Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς οι
οποίοι εκπροσωπούν τους ευρωπαίους εργαζόμενους μιας
εταιρείας. Μέσω των ΕΣΕ, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και
ζητείται η γνώμη τους σε διακρατικό επίπεδο εκ μέρους της
διεύθυνσης σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και
οποιαδήποτε απόφαση η οποία ενδεχομένως τους αφορά.
Το δικαίωμα θέσπισης ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων
θεσπίστηκε με την οδηγία 94/45/ΕΚ για επιχειρήσεις
ή ομίλους επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον
1 000 υπάλληλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και διαθέτουν προσωπικό σε δύο
κράτη μέλη με τουλάχιστον 150 υπάλληλους σε κάθε ένα.
Περίπου 970 ΕΣΕ εκπροσωπούν πάνω από 15 εκατομμύρια
εργαζομένων, ευνοώντας τον κοινωνικό διάλογο και την
πρόβλεψη αλλαγών σε διακρατικές εταιρείες.
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Τα ΕΣΕ όλο και περισσότερο
αποτελεσματικά
Το νομικό πλαίσιο για τα ΕΣΕ χρονολογείται από το 1994 και
έπρεπε να προσαρμοστεί στην εξέλιξη του νομοθετικού,
οικονομικού και κοινωνικού ευρύτερου πλαισίου και να
αποσαφηνιστεί. Κατόπιν διαβούλευσης με τους ευρωπαϊκούς
κοινωνικούς εταίρους και διενέργειας αξιολόγησης
επιπτώσεων, η Επιτροπή υπέβαλε το 2008 πρόταση για
αναδιατύπωση της οδηγίας. Η εν λόγω νέα οδηγία εξεδόθη
το 2009 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με
ορισμένες τροποποιήσεις τις οποίες πρότειναν οι ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι.
Με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου, η αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/38/ΕΚ
στοχεύει, κυρίως, στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
σχετικά με διακρατική πληροφόρηση και δικαιώματα
διαβούλευσης των εργαζομένων, ευνοώντας τη δημιουργία
νέων ΕΣΕ και κατοχυρώνοντας νομική βεβαιότητα αναφορικά
με τη σύσταση και τη λειτουργία τους.

Νέο πλαίσιο από τον Ιούνιο 2011
Από τις 6 Ιουνίου 2011, τα ΕΣΕ θα ιδρύονται και θα
λειτουργούν εντός του πλαισίου της αναδιατυπωμένης
οδηγίας 2009/38/ΕΚ μέσω των διατάξεων εφαρμογής της στα
κράτη μέλη.

Το κείμενο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου
2009, για 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 τους (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28) καθώς
και επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο
του εργατικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(http://ec.europa.eu/labour_law).
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Περισσότερες πληροφορίες

Προώθηση και χρηματοδότηση
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Συνέχιση
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για
να στηρίξει την ευαισθητοποίηση και προώθηση
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους κοινωνικούς
εταίρους, κυρίως με τη χρηματοδότηση σχεδίων
τα οποία στοχεύουν σε ανταλλαγές πρακτικών,
μέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού
(04.03.03.03 — Ενημέρωση, διαβούλευση και
συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων), για
το οποίο έχει χορηγηθεί το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων
ευρώ για το 2011.

Νέοι κανόνες για τα
ευρωπαϊκά συμβούλια
εργαζομένων
Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ
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