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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da pravila o stečajnih postopkih zadevajo številna področja prava, kot so 
zemljiško, delovno in pogodbeno pravo, nekatera od teh pa so zelo kompleksna in se 
razlikujejo v posameznih državah članicah, glede na nacionalne tradicije;

2. ugotavlja, da sta svoboda ustanavljanja podjetij in njihova povečana mobilnost med 
državami članicami opozorili na potrebo po boljšem usklajevanju zakonov o plačilni 
nesposobnosti, da bi preprečili negativne učinke izbiranja najugodnejšega zakona o 
plačilni nesposobnosti na zaposlene;

3. vendar je zaskrbljen, da bi lahko večje usklajevanje negativno vplivalo na konkurenčnost 
držav članic in s tem na morebitne zaposlitvene možnosti;

4. poudarja, da je delovno pravo v pristojnosti držav članic in da se v nobeni razpravi o 
določitvi skupnih pravil o plačilni nesposobnosti ne sme sklicevati na skupna pravila o 
delovnem pravu;

5. obžaluje, da je čedalje več delavcev prizadetih zaradi postopkov v primeru plačilne 
nesposobnosti, kar je mogoče pripisati gospodarski krizi, in ugotavlja, da bistveno vlogo 
na tem področju igrajo sistemsko pomembne čezmejne finančne ustanove;

6. meni, da je direktiva 2008/94/ES izpolnila zadani cilj, t.j. zagotoviti minimalno zaščito 
delavcev v primeru plačilne nesposobnosti ob hkratni ustrezni prilagodljivosti za države 
članice;

7. meni, da ni potrebno določiti najmanjšega zneska za plačila jamstvene ustanove na 
evropski ravni;

8. opozarja na spremembe pogodb o zaposlitvi v EU in na raznolikost teh pogodb v državah 
članicah; zato meni, da so prizadevanja za opredelitev „zaposlenega“ na evropski ravni 
kontraproduktivna;

9. ugotavlja, da so države članice pristojne za opredelitev „prejemkov“ in „plače“, če 
spoštujejo splošni načeli enakopravnosti in nediskriminacije.


