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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Καταστατικο΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας
για τις ΜΜΕ»
(2002/C 125/19)
Στις 26 Απριλι΄ου 2001, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε βα΄σει του α΄ρθρου 23, παρα΄γραφος 3
του εσωτερικου΄ κανονισµου΄ της να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση µε το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν κατη΄ρτισε την γνωµοδο΄τηση΄ του στις 4 Φεβρουαρι΄ου 2002 (Εισηγητη΄ς: ο κ. Malosse).
Κατα΄ την 389η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 20ης και 21ης Μαρτι΄ου 2002 (συνεδρι΄αση της 21ης Μαρτι΄ου), η
Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 81 ψη΄φους υπε΄ρ και 2 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Οι ανα΄γκες των ΜΜΕ

1.1.

∆ιαπι΄στωση

1.1.1. Για ολο΄κληρες δεκαετι΄ες, το ενδιαφε΄ρον των νοµικω΄ν
αλλα΄ και των ευρωπαϊκω΄ν φορε΄ων στρα΄φηκε σχεδο΄ν αποκλειστικα΄
προς τις µεγα΄λου µεγε΄θους επιχειρη΄σεις που εµφανι΄ζονταν ως
οι κυ΄ριοι φορει΄ς της κοινοτικη΄ς ολοκλη΄ρωσης. Ση΄µερα ο΄λοι
αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι επιχειρη΄σεις που διαδραµατι΄ζουν θεµελιω΄δη
ρο΄λο στον ευρωπαϊκο΄ οικονοµικο΄ ιστο΄ ει΄ναι οι µικρε΄ς και οι
µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (ΜΜΕ), διο΄τι αποτελου΄ν α΄νω του 90 % του
συνο΄λου των επιχειρη΄σεων και καλυ΄πτουν τα 2/3 των θε΄σεων
εργασι΄ας. Ει΄ναι συνεπω΄ς παρα΄δοξο κατα΄ τη στιγµη΄ υιοθε΄τησης του
καταστατικου΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας, να συζητει΄ται µο΄νο η
κατα΄λληλη µορφη΄ για τις µεγα΄λες επιχειρη΄σεις: η εταιρει΄α µπορει΄
να καταφυ΄γει στην προσφορα΄ µε δηµο΄σια εγγραφη΄. Ει΄ναι επι΄σης
παρα΄δοξο τη στιγµη΄ που η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ προτι΄θεται να
θε΄σει τε΄ρµα στη διπλη΄ φορολογι΄α µε ΄εναν µηχανισµο΄ ενιαι΄ας
φορολογικη΄ς βα΄σης για τις εταιρει΄ες, να επωφελου΄νται απο΄ το
µηχανισµο΄ αυτο΄ µο΄νο οι µεγα΄λες και οι µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, µε΄σω
του καταστατικου΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας (εε).

1.1.2. 'Οπως ζη΄τησε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Φε΄ιρα, µε
την υιοθε΄τηση του «Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις»,
προε΄χει να ενισχυθει΄ η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των ΜΜΕ στην Ευρω΄πη.
Σε µελε΄τη που δηµοσιευ΄τηκε τον Οκτω
΄ βριο του 1997 απο΄
την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ (κε΄ντρο ερευνω΄ν για το δι΄καιο των
επιχειρη΄σεων του εµπορικου΄ και βιοµηχανικου΄ επιµελητηρι΄ου του
Παρισιου΄ — CREDA —, «Προτα΄σεις για µια κλειστη΄ ευρωπαϊκη΄
εταιρει΄α», υπο΄ την διευ΄θυνση του κ. J. Boucourechliev, Υπηρεσι΄α
Επιση΄µων Εκδο΄σεων των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, 1997. Βλε΄πε
ιδι΄ως στην εν λο΄γω ΄εκδοση την εργασι΄α των κ.κ. S. Urban,
U. Mayrhofer και Π. Νανοπου΄λου µε θε΄µα «Ανα΄λυση των
προσεγγι΄σεων των επιχειρη΄σεων στην Ευρω΄πη», σελι΄δα 11 και
επο΄µενες) διαπιστω΄νεται ο΄τι για την περι΄οδο 1989-1995, οι
κοινοπραξι΄ες ει΄ναι αναλογικα΄ περισσο΄τερες µεταξυ΄ των ΜΜΕ σε
συ΄γκριση µε τη συνεργασι΄α µεγα΄λων επιχειρη΄σεων. Η τα΄ση
ο΄µως αυτη΄ αναχαιτι΄ζεται λο΄γω των πολλω΄ν φραγµω΄ν και των
µακρο΄χρονων και δαπανηρω
΄ ν διαδικασιω΄ν που επιβαρυ΄νουν κυρι΄ως
τις ΜΜΕ.

1.2.

Η εφαρµογη΄ του κατα΄λληλου µε΄σου για τις ΜΜΕ

1.2.1. Η µοναδικη΄ νοµικη΄ ευρωπαϊκη΄ υπερεθνικη΄ δοµη΄ που
υπη΄ρχε µε΄χρι ση΄µερα η΄ταν ο Ευρωπαϊκο΄ς 'Οµιλος Οικονοµικω΄ν
Συµφερο΄ντων (GEΙE), δοµη΄ που µπορει΄ να παρα΄σχει υψηλη΄ς
ποιο΄τητας υπηρεσι΄ες στις ΜΜΕ, χωρι΄ς ο΄µως να αποτελει΄ την
ιδανικη΄ λυ΄ση.

1.2.2. Η ευρωπαϊκη΄ εταιρει΄α (εε) της οποι΄ας το καταστατικο΄
υιοθετη΄θηκε οριστικα΄ (1), ΄εχει εµπνευστει΄ απο΄ τους κανο΄νες που
διε΄πουν τις ανω΄νυµες εταιρει΄ες και σχεδια΄στηκε για τις µεγα΄λες
επιχειρη΄σεις. Αν και αποτελει΄ αναµφισβη΄τητα σηµαντικο΄ βη΄µα, η
εε, η δηµιουργι΄α της οποι΄ας χρονολογει΄ται εδω΄ και µι΄α τριακονταετι΄α, ει΄ναι ξεπερασµε΄νη και τα µειονεκτη΄µατα΄ της ει΄ναι αισθητα΄:
βραδυ΄τητα και πολυπλοκο΄τητα, ακατα΄λληλη για τις ΜΜΕ, δυσκολι΄α προσαρµογη΄ς στην κοινωνικη΄ προ΄οδο. Στην ΄εκθεση του για το
τελευται΄ο σχε΄διο κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου µε θε΄µα την εε, το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο τονι΄ζει ο΄τι ο κανονισµο΄ς «δεν λαµβα΄νει
επαρκω΄ς υπο΄ψη τις ΜΜΕ, ενω΄ η ευρωπαϊκη΄ ΜΜΕ αποτελει΄ την
κινητη΄ριο δυ΄ναµη για µεγα΄λο τµη΄µα της ευρωπαϊκη΄ς οικονοµι΄ας»
(ε΄κθεση Η.Ρ. Mayer).

1.2.3. Επι΄σης, η προσπα΄θεια εναρµο΄νισης στοχευ΄ει κυρι΄ως τις
ανω΄νυµες εταιρει΄ες, ενω΄ η νοµοθεσι΄α που εφαρµο΄ζεται στις
εταιρει΄ες περιορισµε΄νης ευθυ΄νης η΄ στις ατοµικε΄ς επιχειρη΄σεις
διε΄πεται απο΄ το εθνικο΄ δι΄καιο.

1.2.4. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ΄εχοντας συνει΄δηση της κατα΄στασης ανε΄θεσε, στις 4 Σεπτεµβρι΄ου 2001, σε οµα΄δα εµπειρογνωµο΄νων για το δι΄καιο των εταιρειω΄ν, να εξετα΄σουν «σε µι΄α πρω΄τη
φα΄ση, τους πανευρωπαϊκου΄ς κανο΄νες των δηµο΄σιων προσφορω΄ν
αγορα΄ς και µετα΄ τις βασικε΄ς προτεραιο΄τητες για τον εκσυγχρονισµο΄ του δικαι΄ου των εταιρειω΄ν», µεταξυ΄ των οποι΄ων «την ανα΄γκη
ενδεχοµε΄νως νε΄ων νοµικω΄ν µορφω΄ν (για παρα΄δειγµα, µι΄α ιδιωτικη΄
ευρωπαϊκη΄ εταιρει΄α που θα ενδιε΄φερε κυρι΄ως τις ΜΜΕ»).

(1) ΕΕ L 294 της 10.11.2001.
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1.2.5. Η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ σε
προ΄σφατες γνωµοδοτη΄σεις ΄εχει επισηµα΄νει την ανα΄γκη ευρωπαϊκη΄ς
νοµικη΄ς µορφη΄ς για τις ΜΜΕ. 'Ετσι, στη γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας µε θε΄µα «Κοινωνικη΄ οικονοµι΄α και ενιαι΄α αγορα΄» της 2ας
Μαρτι΄ου 2000 (1) αναφε΄ρεται ο΄τι «πρε΄πει επι΄σης να ει΄ναι δυνατο΄
για τα φυσικα΄ προ΄σωπα και τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις να δηµιουργου΄ν
οργανω΄σεις που να αντιστοιχου΄ν σε αυτε΄ς τις ευρωπαϊκε΄ς νοµικε΄ς
µορφε΄ς σε περι΄πτωση που επιθυµου΄ν να συµµετε΄χουν σε µια
συνεταιριστικη΄ διασυνοριακη΄ επιχει΄ρηση για την ενι΄σχυση της
ανταγωνιστικο΄τητα΄ς τους». Επι΄σης, στην προ΄σθετη γνωµοδο΄τηση
πρωτοβουλι΄ας για τον Ευρωπαϊκο΄ Χα΄ρτη των µικρω΄ν (2) επιχειρη΄σεων, που υιοθετη΄θηκε στις 28 Νοεµβρι΄ου 2001, συνιστα΄ται η
«µελε΄τη καταστατικου΄ ευρωπαϊκη΄ς ιδιωτικη΄ς εταιρει΄ας».

1.2.6. Την ιδε΄α ενο΄ς καταστατικου΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας για
τις ΜΜΕ ΄εχουν η΄δη εκφρα΄σει πολλε΄ς ευρωπαϊκε΄ς οργανω΄σεις
εργοδοτω΄ν και µι΄α οµα΄δα εργασι΄ας που απαρτι΄ζεται απο΄ νοµικου΄ς
διαφο΄ρων εθνικοτη΄των, επαγγελµατι΄ες και πανεπιστηµιακου΄ς ΄εχει
η΄δη προβει΄ στην συ΄νταξη ενο΄ς πολυ΄ λεπτοµερου΄ς σχεδι΄ου. Βλε΄πε
την προαναφερθει΄σα µελε΄τη CREDA που δηµοσιευ΄τηκε απο΄ την
υπηρεσι΄α επι΄σηµων εκδο΄σεων της ΕΚ. Η µελε΄τη αυτη΄ επεκτα΄θηκε
µε τις εργασι΄ες του εµπορικου΄ και βιοµηχανικου΄ επιµελητηρι΄ου
του Παρισιου΄ και του κινη΄µατος επιχειρη΄σεων της Γαλλι΄ας,
στο πλαι΄σιο µιας οµα΄δας εµπειρογνωµο΄νων και εκπροσω΄πων
επικεφαλη΄ς επιχειρη΄σεων διαφο΄ρων εθνικοτη΄των: «Η ιδιωτικη΄
ευρωπαϊκη΄ εταιρει΄α: µι΄α εταιρει΄α εται΄ρων», Σεπτε΄µβριος 1998.

1.2.7. 'Ηταν συνεπω΄ς επιβεβληµε΄νο να µελετηθει΄ ΄ενα καταστατικο΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας που να ει΄ναι προσιτο΄ στις ΜΜΕ για να
διευκολυνθου΄ν οι µεταξυ΄ τους ανταλλαγε΄ς στο πλαι΄σιο της ενιαι΄ας
αγορα΄ς, να επιτραπει΄ στις επιχειρη΄σεις διαφο΄ρων χωρω΄ν να
συνενω΄σουν τους πο΄ρους τους, αλλα΄ και, στην περι΄πτωση ΄δρυσης
ι
νε΄ων επιχειρη΄σεων η΄ µεταβολη΄ς των καταστατικω΄ν, να δοθει΄ απο΄
την αρχη΄ ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση στο σχε΄διο. Το εν λο΄γω ενιαι΄ο
καταστατικο΄ ει΄ναι ακο΄µη περισσο΄τερο αναγκαι΄ο ενο΄ψει της
διευ΄ρυνσης που θα αυξη΄σει τις διαφορε΄ς µεταξυ΄ των εθνικω΄ν
δικαι΄ων.

1.2.8. Ενο΄ψει αυτη΄ς της προοπτικη΄ς, η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ πραγµατοποι΄ησε δηµο΄σια ακρο΄αση στις
22 Οκτωβρι΄ου 2001, στην οποι΄α συµµετει΄χαν ει΄κοσι περι΄που
ενδιαφερο΄µενες ευρωπαϊκε΄ς οργανω΄σεις καθω΄ς και εµπειρογνω΄µονες και νοµικοι΄. Στην ακρο΄αση αυτη΄ διαπιστω΄θηκε ο΄τι ει΄ναι αισθητη΄
η ανα΄γκη καταστατικου΄ για τις ΜΜΕ, κυρι΄ως για να ενισχυθει΄ η
διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α, αλλα΄ και για να αποφευχθει΄ ακο΄µη µια
δια΄κριση κατα΄ των ΜΜΕ, που δεν θα µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν
επαρκω΄ς του καταστατικου΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας που προορι΄ζεται
για τις µεγα΄λες επιχειρη΄σεις. Οι συµµετε΄χοντες εξε΄φρασαν τις
απο΄ψεις τους για τους ο΄ρους του σχεδι΄ου επιµε΄νοντας ιδιαι΄τερα
στην απλο΄τητα, στην ανα΄γκη το καταστατικο΄ αυτο΄ να ει΄ναι
ελκυστικο΄ µε την παροχη΄ πραγµατικω΄ν διευκολυ΄νσεων και να
ει΄ναι ανοικτο΄ σε κα΄θε µορφη΄ επιχει΄ρησης. Υπογρα΄µµισαν δε τα
πλεονεκτη΄µατα ενο΄ς παρο΄µοιου σχεδι΄ου:
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1.2.8.1. πολιτικο΄ πλεονε΄κτηµα: ανα΄πτυξη της διεθνου΄ς και
διασυνοριακη΄ς οικονοµικη΄ς συνεργασι΄ας που συµβα΄λλει στην
ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση·
1.2.8.2. πλεονε΄κτηµα απλου΄στευσης: επισηµαι΄νεται µεταξυ΄
α΄λλων η υ΄παρξη ενο΄ς ενιαι΄ου ευρωπαϊκου΄ καταστατικου΄, απλου΄στερων διοικητικω΄ν διατυπω΄σεων, η δυνατο΄τητα ενιαι΄ας φορολογικη΄ς δη΄λωσης·
1.2.8.3. οικονοµικο΄ πλεονε΄κτηµα: η ανταγωνιστικο΄τητα και το
κυ΄ρος των ΜΜΕ που θα επιλε΄ξουν το καταστατικο΄ αυτο΄ θα
ενισχυθου΄ν µε την προβολη΄ ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ ση΄µατος. Επι΄σης
ενδε΄χεται το καταστατικο΄ αυτο΄ να προσελκυ΄σει ξε΄νες επενδυ΄σεις
στην Ευρω΄πη.

2. Για ΄ενα καταστατικο΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας της ΜΜΕ

2.1.
Οι ΜΜΕ υφι΄στανται ση΄µερα διακρι΄σεις διο΄τι δεν µπορου΄ν
να επωφεληθου΄ν του καταστατικου΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας ο΄πως οι
µεγα΄λες επιχειρη΄σεις. Επι΄σης ει΄ναι ουτοπι΄α να ελπι΄ζουµε σε µια
΄ ν νοµοθεσιω΄ν λο΄γω κυρι΄ως των
ταχει΄α εναρµο΄νιση των εθνικω
µεγα΄λων τους διαφορω΄ν και της διευ΄ρυνσης της ΕΕ. Η εφαρµογη΄
ενο΄ς ενιαι΄ου απλοποιηµε΄νου µε΄σου, συµπληρωµατικου΄ της
ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας (εε), θεωρει΄ται ο αποτελεσµατικο΄τερος τρο΄πος για την εξα΄λειψη των εµποδι΄ων στην ανα΄πτυξη διακρατικω΄ν
δραστηριοτη΄των απο΄ τις ΜΜΕ.

2.2.
Η ΟΚΕ ενδει΄κνυται, ως εκπρο΄σωπος των οικονοµικω΄ν και
κοινωνικω΄ν φορε΄ων, να ανοι΄ξει τη συζη΄τηση σε θεσµικο΄ επι΄πεδο.
Σε αυτη΄ τη γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας προτει΄νονται µερικε΄ς
κατευθυ΄νσεις για την επεξεργασι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ καταστατικου΄
προσαρµοσµε΄νου στις ΜΜΕ, και αναφε΄ρονται οι κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς που, συ΄µφωνα µε τη γνω΄µη της ΟΚΕ, θα πρε΄πει να
πλαισιω΄νουν τις σε βα΄θος εργασι΄ες που θα πρε΄πει να αρχι΄σουν
αργο΄τερα.

3. Οι βασικοι΄ στο΄χοι
3.1.
Το καταστατικο΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας για τις ΜΜΕ θα
πρε΄πει να ευνοει΄ το επιχειρηµατικο΄ πνευ΄µα, την ανα΄πτυξη νε΄ων
δραστηριοτη΄των και να παροτρυ΄νει τη διασυνοριακη΄ εταιρικη΄
σχε΄ση στο εσωτερικο΄ της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς. Για το σκοπο΄ αυτο΄ η
δοµη΄ που θα πρε΄πει να καθιερωθει΄ πρε΄πει να ανταποκρι΄νεται στους
εξη΄ς θεµελιω΄δεις στο΄χους:
3.1.1. να ει΄ναι ευ΄κολη και ελευ΄θερη η προ΄σβαση των φυσικω΄ν
και νοµικω΄ν προσω΄πων·

(1) ΕΕ C 117 της 26.4.2000, σ. 52-58.
(2) ΕΕ C 48 της 21.2.2002.

3.1.2. να ει΄ναι ευε΄λικτη, απλη΄ και προσαρµο΄σιµη ανα΄λογα µε
τις προσδοκι΄ες των εται΄ρων·
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3.1.3. να εξελι΄σσεται ω΄στε να προσαρµο΄ζεται στις διαρθρωτικε΄ς
αλλαγε΄ς της κοινωνι΄ας και στις µεταβολε΄ς του περιβα΄λλοντο΄ς της·

3.1.4. να αποτελει΄ µι΄α πραγµατικα΄ ευρωπαϊκη΄ εταιρικη΄ δοµη΄,
δηλαδη΄ να µην διε΄πεται απο΄ τα εθνικα΄ δι΄καια των εταιρειω΄ν.
Ωστο΄σο, δεν θα πρε΄πει να διεκδικει΄ κανε΄να ιδιαι΄τερο προνο΄µιο,
ου΄τε προτιµησιακο΄ καθεστω΄ς·

3.2.
Η ευρωπαϊκη΄ εταιρει΄α για τις ΜΜΕ θα διε΄πεται σαφω΄ς απο΄
µια συµπληρωµατικη΄ προσε΄γγιση της εε.

3.2.1. Λο΄γω ευρωπαϊκη΄ς δια΄στασης: το καταστατικο΄ θα αφορα΄
µο΄νο δραστηριο΄τητες ευρωπαϊκου΄ χαρακτη΄ρα µε την ευρει΄α ΄εννοια
του ο΄ρου, δηλαδη΄ ει΄τε τη συµµετοχη΄ τουλα΄χιστον δυ΄ο εται΄ρων
υπηκο΄ων δυ΄ο/η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν, ει΄τε απλα΄ µι΄α
υφιστα΄µενη οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα η΄ υπο΄ σχεδιασµο΄ σε
ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα, δηλαδη΄ που να ξεπερνα΄ το πλαι΄σιο ενο΄ς
κρα΄τους µε΄λους. Και στις δυ΄ο περιπτω΄σεις, πρα΄γµα που διαφε΄ρει
απο΄ τις συγχωνευ΄σεις µεγα΄λων επιχειρη΄σεων, η συνεργασι΄α των
ΜΜΕ ανταποκρι΄νεται σχεδο΄ν πα΄ντοτε σε ΄ενα σχε΄διο επε΄κτασης και
ανα΄πτυξης, ακο΄µη και στη δηµιουργι΄α νε΄ων δραστηριοτη΄των.

3.2.2. Λο΄γω φυ΄σεως: θα προ΄κειται για µι΄α εταιρει΄α η οποι΄α δεν
θα µπορει΄ να χρησιµοποιει΄ την προσφορα΄ µε δηµο΄σια εγγραφη΄,
αντι΄θετα προς την εε.

3.2.3. Λο΄γω σχεδιασµου΄: η νε΄α εταιρει΄α θα βασι΄ζεται στην
συµβατικη΄ ελευθερι΄α· θα ει΄ναι µι΄α εταιρει΄α της οποι΄ας οι εται΄ροι
θα ΄εχουν ισχυρο΄ affectio societatis. Στους εται΄ρους θα πρε΄πει να
δοθει΄ η µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ ελευθερι΄α για να οργανω΄σουν τις
σχε΄σεις τους και γενικο΄τερα την λειτουργι΄α της εταιρει΄ας. Θα
µπορου΄σαν δε να προταθου΄ν υποδει΄γµατα καταστατικω΄ν ως
παραδει΄γµατα και ως οδηγοι΄.

3.2.4. Λο΄γω νοµικου΄ καθεστω΄τος: θα προ΄κειται για µι΄α πραγµατικη΄ εταιρει΄α του ευρωπαϊκου΄ δικαι΄ου και οι παραποµπε΄ς στα
εθνικα΄ δι΄καια θα ει΄ναι περιορισµε΄νες και ειδικε΄ς.

3.2.5. Λο΄γω αποδεκτω΄ν: δεν κρι΄νεται σκο΄πιµο, για λο΄γους
ευελιξι΄ας, να καθοριστει΄ ΄ενα ανω΄τατο ο΄ριο εργαζοµε΄νων για να
µπορει΄ µι΄α ΜΜΕ να επωφεληθει΄ του καταστατικου΄ της εε. Βε΄βαια
στο΄χος ει΄ναι οι µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις συ΄µφωνα µε
την υπο΄ αναθεω΄ρηση συ΄σταση της Επιτροπη΄ς του 1996. Το
καταστατικο΄ θα προσαρµοστει΄ για τις πολυ΄ µικρε΄ς εταιρει΄ες και
για τις ατοµικε΄ς εταιρει΄ες.

3.2.6. Λο΄γω εταιρικη΄ς δια΄στασης: ο κανονισµο΄ς θα παραπε΄µπει
γενικα΄ στις αρχε΄ς του δικαι΄ου του το΄που α΄σκησης της δραστηριο΄τητας των µισθωτω
΄ ν. Επι΄σης για τη συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων
θα πρε΄πει να προβλεφθου΄ν οι ακο΄λουθες κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς:
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3.2.6.1. 'Οσον αφορα΄ την διασυνοριακη΄ ενηµε΄ρωση και διαβου΄λευση το καταστατικο΄ θα πρε΄πει να εµπνε΄εται απο΄ την υπο΄
υιοθε΄τηση ευρωπαϊκη΄ οδηγι΄α (1) και να προβλε΄πει δια΄ταξη πε΄ρα
απο΄ το ο΄ριο των 50 µισθωτω΄ν.
3.2.6.2. 'Οσον αφορα΄ τη συµµετοχη΄ στη διαχει΄ριση της διασυνοριακη΄ς επιχει΄ρησης, η ΟΚΕ προτει΄νει να υιοθετηθει΄ µια ρεαλιστικη΄ λυ΄ση µε την οποι΄α θα λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι σχετικοι΄
κανο΄νες για την ευρωπαϊκη΄ εταιρει΄α και θα διαφυλα΄σσονται τα
κεκτηµε΄να δικαιω΄µατα ενω΄ παρα΄λληλα θα αποφευ΄γεται η χρη΄ση
ενο΄ς ιδιαι΄τερα επαχθου΄ς συστη΄µατος.
3.2.6.3. Η ενε΄ργεια αυτη΄ θα εντα΄σσεται στην παρα΄ταση της
δυναµικη΄ς της Πρα΄σινης Βι΄βλου µε τι΄τλο «Προω΄θηση ενο΄ς
ευρωπαϊκου΄ πλαισι΄ου για την εταιρικη΄ κοινωνικη΄ ευθυ΄νη», που
υιοθετη΄θηκε στις 18 Ιουλι΄ου 2001 (2). Επι΄σης, οι διατα΄ξεις για τη
συµµετοχη΄ των εργαζοµε΄νων θα θεωρου΄νται ως ατου΄ της ευρωπαϊκη΄ς ολοκλη΄ρωσης, πρα΄γµα που θα ενισχυ΄σει το ευρωπαϊκο΄ ση΄µα
που θα χορηγει΄ται µε το νε΄ο καταστατικο΄.
3.2.7. Λο΄γω φορολογικου΄ καθεστω΄τος: δεν προβλε΄πεται
κανε΄να µο΄νιµο προνο΄µιο εκ των προτε΄ρων. Αντι΄θετα, στο πλαι΄σιο
της στρατηγικη΄ς που προτει΄νει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ στην
ανακοι΄νωση΄ της «Προς µι΄α εσωτερικη΄ αγορα΄ χωρι΄ς φορολογικα΄
εµπο΄δια» (3), οι επιχειρη΄σεις που επιλε΄γουν το καταστατικο΄ της
ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας ενδε΄χεται να ει΄ναι οι πρω΄τες που θα
επωφεληθου΄ν απο΄ τους µηχανισµου΄ς της πα΄γιας ενιαι΄ας φορολογικη΄ς βα΄σης που θα αποτελε΄σουν το µε΄σο απλοποι΄ησης για την
αποφυγη΄ πολλαπλω΄ν φορολογικω΄ν επιβαρυ΄νσεων. Πρα΄γµατι, η
Επιτροπη΄ προτει΄νει µι΄α πρω΄τη πειραµατικη΄ φα΄ση προς ο΄φελος των
ΜΜΕ και/η΄ των επιχειρη΄σεων που ΄εχουν επιλε΄ξει το καταστατικο΄
της ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας. Εξα΄λλου, συ΄ντοµα η ΟΚΕ θα εκδω΄σει
γνωµοδο΄τηση για την ανακοι΄νωση αυτη΄.

4. Οι πιθανε΄ς διατα΄ξεις του καταστατικου΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας για τις ΜΜΕ
Το σχε΄διο θα µπορου΄σε να διαρθρωθει΄ µε βα΄ση τις ακο΄λουθες
κατευθυ΄νσεις, που θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο εµβριθου΄ς µελε΄της µε τους ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς.

4.1. Το δι΄καιο που εφαρµο΄ζεται
Στο σχε΄διο θα καθοριστει΄ σαφη΄ς κατανοµη΄ του πεδι΄ου αρµοδιοτη΄των των διαφο΄ρων πηγω΄ν δικαι΄ου: ο κανονισµο΄ς, τα καταστατικα΄
και το εθνικο΄ δι΄καιο.

(1) Προ΄ταση οδηγι΄ας για τη θε΄σπιση γενικου΄ πλαισι΄ου σχετικα΄ µε την
ενηµε΄ρωση και τη διαβου΄λευση των εργαζοµε΄νων στην Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα (κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουλι΄ου 2001, ΕΕ
C 307 της 31.10.2001).
(2) COM(2001) 366 τελικο΄.
(3) COM(2001) 582 τελικο΄.
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4.1.1. 'Οσον αφορα΄ τα προς ρυ΄θµιση θε΄µατα (κυρι΄ως ο΄ρους
συ΄στασης, κεφα΄λαιο, εταιρικη΄ ΄εδρα, εγγραφη΄ στο µητρω΄ο, ευθυ΄νη
των διευθυνο΄ντων), ο κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να ει΄ναι ολοκληρωµε΄νος και ανεξα΄ρτητος απο΄ τα εθνικα΄ δι΄καια, επι΄κληση των οποι΄ων
δεν θα µπορει΄ να γι΄νει ου΄τε επικουρικω΄ς. Αυτο΄ ει΄ναι πολυ΄
σηµαντικο΄ προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο ενιαι΄ος, και κατα΄
συνε΄πεια ευρωπαϊκο΄ς, χαρακτη΄ρας του κειµε΄νου, καθω΄ς και η
διαφα΄νεια και η ασφα΄λεια που η µορφη΄ της εταιρει΄ας πρε΄πει να
παρε΄χει στους εται΄ρους και στους τρι΄τους.

4.1.2. Ο κανονισµο΄ς θα πρε΄πει επι΄σης να διαφυλα΄σσει την
συµβατικη΄ ελευθερι΄α των εται΄ρων, το πεδι΄ο της οποι΄ας πρε΄πει να
καθοριστει΄ επακριβω΄ς (ιδιαι΄τερα, οργα΄νωση και λειτουργι΄α της
εταιρει΄ας, καθεστω΄ς τι΄τλων). Ορισµε΄να θε΄µατα θα πρε΄πει να
καλυ΄πτονται οπωσδη΄ποτε απο΄ το καταστατικο΄. Για να αποφευχθει΄
ο κι΄νδυνος παρα΄λειψης, η αρµο΄δια για την εγγραφη΄ στο µητρω΄ο
αρχη΄ θα ελε΄γχει εα΄ν περιλαµβα΄νονται στο καταστατικο΄ ο΄λες οι
απαιτου΄µενες διατα΄ξεις.

4.1.3. Βε΄βαια, η εε για τις ΜΜΕ υπα΄γεται, ο΄πως οι εθνικε΄ς
εταιρει΄ες, στους γενικου΄ς κανο΄νες των κρατω΄ν µελω΄ν: ποινικο΄,
φορολογικο΄ και λογιστικο΄ δι΄καιο, διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας και
διακοπη΄ς των πληρωµω΄ν.

4.2. Οι γενικε΄ς διατα΄ξεις

Η απλο΄τητα και η µεγα΄λη ευελιξι΄α λειτουργι΄ας θα ει΄ναι οι δυ΄ο
βασικε΄ς αρχε΄ς που θα διε΄πουν το σχε΄διο.

4.2.1. Η ιδιωτικη΄ ευρωπαϊκη΄ εταιρει΄α µπορει΄ να συσταθει΄ απο΄
΄ενα η΄ περισσο΄τερα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα, υπηκο΄ους η΄ µη ενο΄ς
κρα΄τους µε΄λους. Το ελα΄χιστο απαιτου΄µενο κεφα΄λαιο θα µπορου΄σε
να καθοριστει΄ στα 15 000 EUR, διαιρεµε΄νο σε µετοχε΄ς, χωρι΄ς να
αποκλει΄ονται α΄λλες δυνατο΄τητες. Κα΄θε εται΄ρος δεσµευ΄εται µε΄χρι
το υ΄ψος της εισφορα΄ς του.

4.2.2. Θα υπα΄ρχει µεγα΄λο περιθω΄ριο συµβατικη΄ς ελευθερι΄ας,
µε την επιφυ΄λαξη της προστασι΄ας των δικαιωµα΄των µικροµετο΄χων
και τρι΄των βα΄σει του κανονισµου΄. Στο καταστατικο΄ της εταιρει΄ας
θα ορι΄ζονται τα δικαιω΄µατα των εται΄ρων, η οργα΄νωση και η
λειτουργι΄α της εταιρει΄ας, οι εξουσι΄ες των οργα΄νων της καθω΄ς και
οι ο΄ροι µεταβι΄βασης των µετοχω΄ν. Θα επιβληθου΄ν ωστο΄σο απο΄
τον κανονισµο΄ ελα΄χιστες υποχρεω΄σεις, ο΄πως η απαρι΄θµηση των
θεµα΄των για τα οποι΄α χρεια΄ζεται η συλλογικη΄ απο΄φαση των
εται΄ρων.

4.2.3. Η εκπροσω΄πηση της εταιρει΄ας ΄εναντι των τρι΄των θα
διε΄πεται απο΄ τους κανο΄νες που ΄εχει θεσπι΄σει η πρω΄τη ευρωπαϊκη΄
οδηγι΄α στον τοµε΄α του δικαι΄ου των εταιρειω΄ν.
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4.2.4. Η ΄εδρα της εταιρει΄ας θα ει΄ναι στο εσωτερικο΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και θα αντιστοιχει΄ στον το΄πο της κεντρικη΄ς
διοι΄κησης της εταιρει΄ας. Θα µπορει΄ να µεταφερθει΄ σε ΄ενα α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος χωρι΄ς να διαλυθει΄ η εταιρει΄α και χωρι΄ς να χρεια΄ζεται
νε΄ο νοµικο΄ προ΄σωπο.
΄4.2.5. Θα προβλε΄πονται η αναγκαστικη΄ εκχω΄ρηση και η αποχω
ρηση εται΄ρου που θα πρε΄πει να ρυθµι΄ζονται απο΄ το καταστατικο΄
ο΄πως και η τιµη΄ της εξαγορα΄ς η΄ εκχω΄ρησης των τι΄τλων. Στο
καταστατικο΄ θα προβλε΄πεται επι΄σης η µη αναλογι΄α του ποσου΄ που
αντιστοιχει΄ στο κεφα΄λαιο µε τα χρηµατικα΄ η΄ µη χρηµατικα΄
δικαιω΄µατα των εται΄ρων, η΄ ακο΄µη η προσωρινη΄ µη εκποι΄ηση των
τι΄τλων. Το κοινωνικο΄ συ΄µφωνο µπορει΄ να τροποποιηθει΄ στους
τοµει΄ς αυτου΄ς µο΄νον µε οµοφωνι΄α.

5. Συνοδευτικε΄ς διατα΄ξεις που πρε΄πει να προβλεφθου΄ν

Αν και δεν ει΄ναι δυνατη΄ η προ΄βλεψη προνοµι΄ων σε σχε΄ση µε
τα εθνικα΄ καταστατικα΄, λο΄γω του κινδυ΄νου στρε΄βλωσης του
ανταγωνισµου΄, θα η΄ταν ενδιαφε΄ρον να προβλεφθου΄ν προνο΄µια
προκειµε΄νου να καταστει΄ πιο ελκυστικη΄ αυτη΄ η µορφη΄ εταιρει΄ας
ο΄πως:

5.1.
ενιαι΄ες, απλε΄ς, συ΄ντοµες και λιγο΄τερο δαπανηρε΄ς διατα΄ξεις
΄δρυσης
ι
(ο΄πως, για παρα΄δειγµα, ακο΄µη και δωρεα΄ν καταχω΄ρηση
στο µητρω΄ο των εταιρειω΄ν),

5.2.
ειδικο΄ς µηχανισµο΄ς πληροφο΄ρησης και τεχνολογικη΄ς και
οικονοµικη΄ς υποστη΄ριξης (π.χ. µε τη βοη΄θεια των ευρωπαϊκω΄ν
θυρι΄δων πληροφοριω΄ν για τις επιχειρη΄σεις, των ευρωπαϊκω΄ν
δικτυ΄ων κεφαλαι΄ων επιχειρηµατικου΄ κινδυ΄νου, των τοπικω΄ν
δικτυ΄ων ιδιωτω΄ν επενδυτω΄ν, ... ),

5.3.
η προ΄σβαση, σε περι΄πτωση συ΄στασης νε΄ων θε΄σεων εργασι΄ας, σε διαφο΄ρους εθνικου΄ς η΄ ευρωπαϊκου΄ς µηχανισµου΄ς υποστη΄ριξης (η διαδικασι΄α JEV η οποι΄α µπορει΄ να χορηγη΄σει ενισχυ΄σεις
για τη µελε΄τη σκοπιµο΄τητας και επενδυ΄σεων, το Ευρωπαϊκο΄
Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο).

΄ ν επιχειρη΄σεων
6. Η συνεκτι΄µηση α΄λλων µορφω

6.1.
Αξι΄ζει να ληφθου΄ν υπο΄ψη και α΄λλες µορφε΄ς επιχειρη΄σεων
ιδι΄ως συνεταιρισµω΄ν και επιχειρη΄σεων κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας.

6.2.
Η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ της υιοθε΄τησης, το συντοµο΄τερο
δυνατο΄, του σχεδι΄ου της ευρωπαϊκη΄ς συνεταιριστικη΄ς εταιρει΄ας
(ΕΣΕ) που το 1993 αποτε΄λεσε το αντικει΄µενο προ΄τασης για την
τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
του Συµβουλι΄ου, και που ανταποκρι΄νεται ευρε΄ως στις ανησυχι΄ες
των διαφο΄ρων ενδιαφερο΄µενων κλα΄δων.
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6.3.
Ωστο΄σο, ο΄πως και η εε, το σχε΄διο καταστατικου΄ για την
ευρωπαϊκη΄ συνεταιριστικη΄ εταιρει΄α ενδε΄χεται να µην ει΄ναι το΄σο
ελκυστικο΄ για τις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ το
απαιτου΄µενο ελα΄χιστο κεφα΄λαιο, η΄ για τις νε΄ες µορφε΄ς εταιρειω΄ν
κοινωνικου΄ σκοπου΄ που επιθυµου΄ν να αναπτυ΄ξουν τις δραστηριο΄τητε΄ς τους σε επι΄πεδο ΕΕ.
6.4.
Για το λο΄γο αυτο΄, παρα΄λληλα µε το καταστατικο΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας για τις ΜΜΕ, η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την ιδε΄α να
εξετασθει΄ ποια νοµικα΄ µε΄σα θα η΄ταν ικανα΄ να ανταποκριθου΄ν στις
ανα΄γκες που συνδε΄ονται µε αυτε΄ς τις νε΄ες µορφε΄ς «επιχειρη΄σεων»,
για τις εταιρει΄ες που δεν ΄εχουν επιλε΄ξει τη νοµικη΄ µορφη΄ της
εταιρει΄ας.

7. Συµπερα΄σµατα
7.1.
Η ανα΄λυση των αναγκω΄ν επιβεβαιω΄νει το ενδιαφε΄ρον για
΄ενα σχε΄διο ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας για τις ΜΜΕ, ο΄πως της ιδιωτικη΄ς
ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας. Προ΄κειται πριν απ' ο΄λα για την προσφορα΄
καταστατικου΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας στις ΜΜΕ, ου΄τως ω΄στε να
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εξασφαλιστει΄ η ΄ση
ι µεταχει΄ριση µε τις µεγαλυ΄τερες επιχειρη΄σεις,
τις οποι΄ες αφορα΄ περισσο΄τερο το καταστατικο΄ της εε, καθω΄ς και η
προ΄ταση ευρωπαϊκου΄ ση΄µατος για τη διευκο΄λυνση των δραστηριοτη΄των τους στην εσωτερικη΄ αγορα΄.
7.2.
Προκειµε΄νου να καταστει΄ ελκυστικο΄ το νε΄ο καταστατικο΄
θα πρε΄πει να αποκλει΄ει τον κι΄νδυνο πολλαπλω΄ν επιβαρυ΄νσεων, να
παρε΄χει µεγαλυ΄τερη νοµικη΄ ευελιξι΄α καθω΄ς και διευκολυ΄νσεις σε
ο΄,τι αφορα΄ τις διαδικασι΄ες συ΄στασης, συµβουλω΄ν και ενισχυ΄σεων
υπε΄ρ της συνεργασι΄ας των επιχειρη΄σεων.
7.3.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την επιθυµι΄α το σχε΄διο αυτο΄ να ενταχθει΄
στην προοπτικη΄ των συµπερασµα΄των του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου
της Λισσαβω΄νας: βελτι΄ωση της ευρωπαϊκη΄ς ανταγωνιστικο΄τητας
και του επιχειρησιακου΄ πνευ΄µατος καθω΄ς και δηµιουργι΄α θε΄σεων
εργασι΄ας. Θα πρε΄πει επι΄σης να προωθει΄ τη συµµετοχη΄ των
εργαζοµε΄νων σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα, που ει΄ναι παρα΄γοντας επιτυχι΄ας για την ολοκλη΄ρωση.
7.4.
Η ΟΚΕ απευθυ΄νει συνεπω΄ς ΄εκκληση για την ταχει΄α
θε΄σπιση ενο΄ς καταστατικου΄ ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας για τις ΜΜΕ,
συµπληρωµατικου΄ της ευρωπαϊκη΄ς εταιρει΄ας.

Βρυξε΄λλες, 21 Μαρτι΄ου 2002.
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