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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že pravidlá, ktorými sa riadi nútená správa, sa týkajú viacerých oblastí práva, 
napríklad pozemkového práva, pracovného práva a zmluvného práva, pričom niektoré z 
nich sú veľmi komplexné a medzi jednotlivými štátmi existujú rozdiely vzhľadom na 
odlišné národné tradície;

2. konštatuje, že slobodou usadiť sa a zvýšenou mobilitou spoločností medzi členskými 
štátmi sa zvýraznila potreba lepšej koordinácie konkurzného práva v záujme boja proti 
negatívnemu vplyvu tzv. konkurznej turistiky na zamestnancov;

3. vyjadruje však znepokojenie nad tým, že väčšia harmonizácia môže mať negatívny vplyv 
na konkurencieschopnosť členských štátov, a tým aj na prípadné pracovné príležitosti;

4. zdôrazňuje, že pracovné právo patrí do pôsobnosti členských štátov, a tiež to, že v žiadnej 
diskusii o vytvorení spoločných pravidiel pre konkurzy sa nesmie žiadnym spôsobom 
odvolávať na spoločné pravidlá pracovného práva;

5. s poľutovaním berie na vedomie zvyšujúci sa počet zamestnancov postihnutých 
konkurznými konaniami z dôvodu hospodárskej krízy a konštatuje, že cezhraničné 
finančné inštitúcie, ktoré sú dôležité zo systémového hľadiska, zohrávajú v tejto oblasti 
zásadnú úlohu;

6. domnieva sa, že smernica 2008/94/ES splnila svoj cieľ zabezpečiť maximálnu úroveň 
ochrany pre zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa a ponechať 
zároveň členským štátom primeranú mieru flexibility;

7. nepovažuje za nevyhnutné stanoviť minimálnu výšku pre platby, ktoré vykonáva záručná 
inštitúcia na európskej úrovni;

8. upozorňuje na meniaci sa charakter pracovných zmlúv v EÚ a na ich rôznorodosť v rámci 
jednotlivých členských štátov; považuje preto za kontraproduktívne usilovať sa o 
vymedzenie pojmu „zamestnanec“ na európskej úrovni;

9. konštatuje, že členské štáty sú oprávnené vymedziť „odmenu“ a „plat“ za predpokladu, že 
budú postupovať v súlade s všeobecnými zásadami rovnosti a nediskriminácie.


