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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że przepisy dotyczące procedury sekwestru sądowego odnoszą się do szeregu 
obszarów prawa, takich jak prawo gruntowe, prawo pracy i prawo zobowiązań, które 
nierzadko są bardzo złożone i różnią się w zależności od państwa członkowskiego oraz od 
krajowych tradycji;

2. zauważa, że swoboda przedsiębiorczości i zwiększona mobilność przedsiębiorstw między 
państwami członkowskimi uwidoczniły potrzebę lepszej koordynacji prawa dotyczącego 
niewypłacalności w celu zwalczania negatywnych skutków „turystyki upadłościowej” dla 
pracowników;

3. obawia się jednak, że większa harmonizacja może mieć negatywny wpływ na 
konkurencyjność państw członkowskich, a zatem na potencjalne możliwości zatrudnienia;

4. zaznacza, że prawo pracy należy do kompetencji państw członkowskich oraz że debaty 
dotyczące ustanowienia wspólnych przepisów dotyczących niewypłacalności nie mogą 
zawierać żadnych odniesień do wspólnych przepisów dotyczących prawa pracy;

5. z żalem zauważa, że coraz większą liczbę pracowników dotykają skutki postępowań 
upadłościowych, co może mieć związek z kryzysem gospodarczym oraz zauważa, że 
istotne dla funkcjonowania systemu transgraniczne instytucje finansowe odgrywają 
kluczową rolę w tym obszarze;

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE spełniła cel zagwarantowania minimalnego stopnia 
ochrony pracowników w przypadku niewypłacalności, utrzymując jednocześnie 
adekwatny stopień elastyczności dla państw członkowskich;

7. nie uważa, by konieczne było ustalenie minimalnej kwoty opłat dokonanych przez 
instytucję udzielającą gwarancji na szczeblu europejskim;

8. zwraca uwagę na zmienny charakter umów o pracę na przestrzeni UE oraz różnorodność 
takich umów w państwach członkowskich; uważa zatem, że próba zdefiniowania terminu 
„pracownik” na szczeblu europejskim nie ma sensu;

9. zauważa, że do kompetencji państw członkowskich należy definicja terminów 
„wynagrodzenie” i „płaca”, pod warunkiem, że są one zgodne z ogólnymi zasadami 
równouprawnienia i niedyskryminacji;


