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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že pravidla pro nucenou správu se týkají řady oblastí práva, jako jsou
pozemkové, pracovní a smluvní právo, z nichž některé jsou velmi složité a v jednotlivých 
členských státech se liší v závislosti na národních tradicích;

2. konstatuje, že svoboda usazování a zvýšená mobilita společností mezi jednotlivými 
členskými státy zvýraznily potřebu lepší koordinace úpadkového práva s cílem bojovat 
proti negativním dopadům „úpadkové turistiky“ na zaměstnance;

3. obává se však, že větší harmonizace může mít negativní dopad na konkurenceschopnost 
členských států, a tudíž i na potenciální pracovní příležitosti;

4. zdůrazňuje, že pracovní právo spadá do oblasti odpovědnosti členských států a že jakákoli 
debata ohledně stanovení společných pravidel pro úpadek nesmí jakkoli odkazovat na
společná pravidla týkající se pracovního práva;

5. s politováním konstatuje, že na stále větší zaměstnanců dopadá úpadkové řízení, které lze
připsat hospodářské krizi, a konstatuje, že přeshraniční finanční instituce důležité 
z hlediska systému hrají v této oblasti zásadní úlohu;

6. zastává názor, že směrnice 2008/94/ES splnila svůj cíl zajistit minimální stupeň ochrany 
zaměstnanců v případě úpadku a zachovat přitom pro členské státy dostatečnou flexibilitu;

7. nepovažuje za nutné stanovit minimální částku pro platby prováděné záruční institucí na 
evropské úrovni;

8. zdůrazňuje měnící se povahu pracovních smluv v celé EU a rozmanitost těchto smluv v 
rámci členských států; považuje proto za kontraproduktivní snažit se definovat
„zaměstnance“ na evropské úrovni;

9. konstatuje, že členské státy jsou oprávněny definovat „odměnu“ a „plat“ za předpokladu, 
že dodržují obecné zásady rovnosti a nediskriminace.


