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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad taisyklės, taikomos likvidavimo administravimo procedūroms, susijusios su 
įvairiomis teisės sritimis, pvz., su žemės, darbo ir sutarčių teise, o kai kurios iš jų – labai 
sudėtingos ir įvairiose valstybėse narėse skiriasi atsižvelgiant į nacionalines tradicijas;

2. pažymi, kad esant reikalavimui užtikrinti steigimosi laisvę ir įmonėms vis dažniau keliant 
veiklą iš vienos valstybėse narės į kitą atkreiptas dėmesį į būtinybę geriau koordinuoti 
nemokumo teisės nuostatas, kad būtų galima užkirsti kelią neigiamam vadinamojo 
nemokumo turizmo poveikiui, kurį patiria darbuotojai;

3. tačiau reiškia susirūpinimą, kad didesnis harmonizavimas gali neigiamai paveikti 
valstybių narių konkurencingumą, o tuo pačiu – ir potencialias galimybes įsidarbinti;

4. pabrėžia, kad valstybės narės atsakingos už darbo teisės nuostatų taikymą ir kad į 
diskusijas dėl bendrų nemokumo taisyklių nustatymo neturi būti įtrauktos jokios nuorodos 
į bendras su darbo teise susijusias taisykles;

5. apgailestaudamas atkreipia dėmesį į tai, kad vis daugiau darbuotojų patiria neigiamą 
nemokumo procedūrų poveikį (tai gali būti siejama su ekonomikos krize), ir pažymi, kad 
ypatingą dėmesį šioje srityje atlieka sisteminiu požiūriu svarbios tarpvalstybinės finansų 
institucijos;

6. laikosi nuomonės, kad remiantis Direktyva 2008/94/EB pasiektas joje iškeltas tikslas 
užtikrinti darbuotojams minimalią apsaugą nemokumo atveju suteikiant valstybėms 
narėms galimybę išsaugoti pakankamą lankstumą;

7. nemano, kad Europos lygmeniu būtina nustatyti minimalų garantinių institucijų atliktų 
mokėjimų skaičių;

8. atkreipia dėmesį į visoje ES kintantį darbo sutarčių pobūdį ir šių sutarčių įvairovę 
valstybėse narėse; todėl mano, kad netikslinga siekti Europos lygmeniu nustatyti 
darbuotojo apibrėžtį;

9. pažymi, kad valstybės narės kompetentingos apibrėžti, kas yra atlyginimas ir darbo 
užmokestis, jei tik jos vadovaujasi bendraisiais lygybės ir nediskriminavimo principais.


