
PA\858132HU.doc PE458.820v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2011/2006(INI)

21.2.2011

VÉLEMÉNYTERVEZET
 a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

 a Jogi Bizottság részére

az uniós társasági jog vonatkozásában a fizetésképtelenségi eljárásról
(2011/2006(INI))

A vélemény előadója: Julie Girling



PE458.820v01-00 2/3 PA\858132HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\858132HU.doc 3/3 PE458.820v01-00

HU

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a csődgondnoksági eljárást irányító szabályok a jog számos területét 
érintik, így az ingatlanjogot, a munkajogot és a szerződésjogot, melyek között vannak 
nagyon összetettek is, illetve olyanok, amelyek a nemzeti hagyományoktól függően 
tagállamról tagállamra változnak;

2. megjegyzi, hogy a letelepedés szabadsága és a vállalatoknak a tagállamok közötti fokozott 
mobilitása ráirányították a figyelmet arra, hogy az úgynevezett „csődturizmusnak” a 
munkavállalókra gyakorolt negatív hatásai leküzdése érdekében a csődtörvényeket jobban 
össze kell hangolni;

3. ugyanakkor aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fokozott harmonizáció káros hatással 
lehet a tagállamok versenyképességére, és ezért a potenciális munkalehetőségekre is;

4. hangsúlyozza, hogy a munkajog a tagállamok hatáskörébe tartozik, és hogy a 
fizetésképtelenségre vonatkozó közös szabályok kialakításával kapcsolatos viták során 
nem kerülhet szóba a munkajogra vonatkozó közös szabályok kialakítása;

5. sajnálattal veszi tudomásul a fizetésképtelenségi eljárás által érintett munkavállalók 
növekvő számát, ami a gazdasági válság következménye, és megállapítja, hogy a 
rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények kulcsfontosságú szerepet játszanak ezen a 
területen;

6. úgy véli, hogy a 2008/94/EK irányelv elérte azt a célkitűzést, hogy a munkavállalóknak 
fizetésképtelenség esetére biztosítsa a minimális védelmet, miközben fenntartotta a 
megfelelő rugalmasságot a tagállamok számára;

7. úgy véli, hogy nem szükséges európai szinten megállapítani a garanciaintézetek által 
kifizetett összegek alsó határát;

8. rámutat a munkaszerződések változatosságára az EU-ban, és e szerződések sokféleségére 
az egyes tagállamokon belül; nem tartja tehát célravezetőnek, hogy uniós szinten 
próbálják meghatározni a „munkavállaló” fogalmát;

9. megjegyzi, hogy a tagállamok hatásköre a „díjazás” és a „fizetés” fogalmának 
meghatározása, feltéve, ha ragaszkodnak az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség 
általános elveihez.


