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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси:

– да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че оценката на въздействието на Комисията от 2007 г. не обхваща 
последиците за социалните политики и политиките на заетост с изключение на 
участието на заетите лица;

Б. като има предвид, че статутът на европейското дружество и статутът на 
европейското кооперативно дружество предвиждат преместване на седалището, 
отчитайки конкретните и задължителни правила относно участието на заетите лица 
в съответствие с Директива 2001/86/ЕО;

1. подчертава, че членове 49 и 54 от Договора за Европейския съюз гарантират 
свободата на установяване за всички дружества; констатира липсата на 
хармонизация на законодателството по отношение на преместването и реда и 
условията за преместване на официалното или реалното седалище на дадено 
дружество по съществуващото национално право, от една държава-членка към 
друга държава-членка, в рамките на единния пазар и свързания с това риск за 
заетостта;

2. одобрява законодателство на европейско равнище за преместването на седалище, 
доколкото осъществяването на целите, посочени в член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, не се поставя под въпрос и правото на 
участие на заетите лица не се ограничава;

3. очаква едно такова предложение да попречи на злоупотребите и измамите и да 
защити интересите на кредиторите, миноритарните акционери и заетите лица;

4. изтъква в приложението задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, 
за да може една 14-а директива да гарантира участието на заетите лица по време на 
и след преместването на седалището;

– да включи в приложението към предложението си за резолюция следните 
препоръки:

5. Препоръка 1: Комисията представя оценка на въздействието на последиците от 
директива за преместване на седалище във връзка с осъществяването на целите, 
посочени в член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз, оценка, 
която се публикува най-късно едновременно с предложението за 14-а директива;

6. Препоръка 2: За да гарантира участието на заетите лица, както и запазването на 
защитата и гаранциите, предоставени на техните представители по време на и след 
преместването, законодателство на европейско равнище за преместване на 
официално седалище на дружествата трябва да съдържа следните елементи:
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- правен режим в областта на правото на участие на заетите лица, аналогичен на 
предвидения от Директива 2005/56/ЕО относно сливанията;
- освен това управителният орган информира заетите лица относно правните и 

икономически последици от преместването с доклад, в който се посочват 
последиците за заетите лица и който се внася най-малко един месец преди общото 
събрание да се произнесе относно одобрението на проекта за преместване;
- правата и задълженията на дружеството по отношение на условията за наемане, 

произтичащи от законодателството, от практиката и индивидуалните трудови 
договори или от трудовите правоотношения в държавата-членка на произход 
,остават валидни след регистрацията в приемащата държава-членка;
- в случай на неизбежни колективни уволнения, свързани с преместването на 

седалището, се прилагат разпоредбите на директиви 75/129/ЕО и 98/59/ЕО;
- преместването на седалището зависи от способността на предприятието да докаже, 

че спазва разпоредбите относно правата на заетите лица;
- държавите-членки предвиждат ефективно или суспенсивно обжалване за заетите 

лица, както и за техните представители, за да накарат работодателите да изпълнят 
задълженията си в случай че не са го направили;
- законодателството на приемащата държава-членка се прилага, освен в случай, 

когато неговите законови разпоредби предвиждат по-ниско равнище на участие и на 
съвместно вземане на решение на заетите лица.


