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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Observa que a regulamentação relativa ao processo de liquidação se refere a diferentes 
domínios jurídicos, como a legislação relativa aos bens imóveis, ao emprego e aos 
contratos, sendo alguns deles de grande complexidade e bastante distintos nos vários 
Estados Membros em função das tradições nacionais;  

2. Assinala que a liberdade de estabelecimento e a maior mobilidade das empresas entre os 
Estados-Membros puseram em evidência a necessidade de uma melhor coordenação da 
legislação em matéria de insolvência, a fim de combater os efeitos negativos para os 
trabalhadores da escolha do foro mais vantajoso em caso de insolvência (insolvency 
tourism);

3. Expressa, não obstante, a sua apreensão perante a possibilidade de que um maior grau de 
harmonização tenha um impacto negativo na competitividade dos Estados-Membros e, em
consequência, nas potenciais oportunidades de emprego;

4. Sublinha que a legislação do trabalho é da responsabilidade dos Estados-Membros e que 
nos debates em torno do estabelecimento de normas comuns em matéria de insolvência
não se deve fazer referência alguma a normas comuns em matéria de legislação do 
trabalho;

5. Toma nota com pesar do crescente número de trabalhadores afectados por procedimentos 
de insolvência que podem atribuir-se à crise económica, e observa que as instituições
financeiras transfronteiriças de importância sistémica desempenham um papel crucial 
neste âmbito;

6. Entende que a Directiva 2008/94/CE realizou o seu objectivo de garantir uma protecção
mínima dos trabalhadores em caso de insolvência, embora mantendo um grau adequado 
de flexibilidade para os Estados-Membros; 

7. Não considera necessário fixar uma quantia mínima para os pagamentos a cargo da 
instituição de garantia a nível da UE;

8. Destaca o carácter variável dos contratos de trabalho no seio da UE e a diversidade dos 
mesmos no seio dos Estados-Membros; considera, portanto, que é contraproducente tentar 
definir a nível europeu o conceito de "trabalhador assalariado";

9. Nota que os Estados-Membros são competentes para definir os conceitos de 
"remuneração" e de "salário", desde que respeitem os princípios gerais de igualdade e não
discriminação.


