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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че правилата за производствата по несъстоятелност се отнасят за редица 
правни области, като поземлено, трудово и договорно право, някои от които са 
много сложни и се различават в отделните държави-членки в зависимост от 
националните традиции;

2. отбелязва, че свободата на установяване и повишената мобилност на дружествата 
между държавите-членки подчертаха необходимостта от по-добро координиране на 
правото в областта на неплатежоспособността с цел борба с отрицателните 
последици от „туризма във връзка с неплатежоспособността“ (insolvency tourism) за 
служителите;

3. изразява загриженост, обаче, във връзка с това, че по-голяма хармонизация може да 
окаже отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на държавите-
членки и, следователно, върху потенциалните възможности за заетост;

4. подчертава, че трудовото право е от компетентността на държавите-членки и че 
разискванията относно установяването на общи правила за неплатежоспособност не 
трябва да включват препратка към общи правила за трудовото право;

5. отбелязва със съжаление нарастващия брой работници, засегнати от производства 
по неплатежоспособност, което може да се отдаде на икономическата криза, и 
отбелязва, че трансграничните финансови институции, съществени от гледна точка 
на системните рискове, играят ключова роля в тази област;

6. счита, че Директива 2008/94/ЕО изпълни целта си за гарантиране на минимално 
ниво на закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност, 
като същевременно поддържа подходяща гъвкавост за държавите-членки;

7. не счита, че е необходимо да се определи минимална стойност за плащанията, 
извършени от гарантиращата институция на европейско равнище;

8. подчертава променящия се характер на трудовите договори в ЕС и многообразието 
на тези договори в рамките на държавите-членки; следователно счита, че стремежът 
за установяване на определение за „служител“ на европейско равнище има обратен 
ефект;

9. отбелязва, че определянето на „възнаграждение“ и „заплащане“ е от 
компетентността на държавите-членки, при условие че те спазват общите принципи 
на равенство и недопускане на дискриминация.


