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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. constată că normele care reglementează procedurile de lichidare vizează un număr de 
domenii ale dreptului, precum dreptul funciar, dreptul muncii și dreptul contractual, dintre 
care unele sunt foarte complexe și diferă de la un stat membru la altul în funcție de 
tradițiile naționale;

2. constată că libertatea de stabilire și mobilitatea sporită a întreprinderilor între statele 
membre au evidențiat nevoia unei mai bune coordonări a dreptului insolvenței în vederea 
combaterii efectelor negative ale „turismului insolvenței” asupra angajaților;

3. este preocupată totuși de faptul că o armonizare sporită ar putea avea un impact negativ 
asupra competitivității statelor membre și, prin urmare, asupra potențialelor oportunități 
de ocupare a forței de muncă;

4. subliniază faptul că dreptul muncii este responsabilitatea statelor membre și că nicio 
dezbatere referitoare la stabilirea de norme comune privind insolvența nu trebuie să 
includă nicio trimitere la normele comune privind dreptul muncii;

5. observă cu regret numărul în creștere de lucrători afectați de procedurile de insolvență 
care pot fi atribuite crizei economice și constată că instituțiile financiare transfrontaliere 
de importanță sistemică joacă un rol vital în acest domeniu;

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE și-a atins obiectivul de a asigura un grad minim de 
protecție pentru angajați în eventualitatea insolvenței, menținând în același timp o 
flexibilitate adecvată pentru statele membre;

7. nu consideră că este necesară stabilirea unei cifre minime pentru plățile efectuate de 
instituția de garantare de la nivel european;

8. subliniază natura schimbătoare a contractelor de angajare din UE și diversitatea acestor 
contracte în cadrul statelor membre; consideră, prin urmare, că definirea la nivel european 
a termenului de „angajat”este contraproductivă;

9. menționează că statele membre sunt în măsură să definească conceptele de „remunerație” 
și „plată”, cu condiția ca acestea să adere la principiile generale de egalitate și 
nediscriminare.


