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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 2007 m. Komisijos atliktame poveikio vertinime neaptariami padariniai socialinei 
politikai ir užimtumui, išskyrus darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus,

B. kadangi Europos bendrovės statute ir Europos kooperatinės bendrovės statute numatoma 
galimybė perkelti bendrovių būstines atsižvelgiant į konkrečias privalomas taisykles, 
susijusias su darbuotojų dalyvavimu priimant sprendimus pagal Direktyvą 2001/86/EB,

1. pabrėžia, kad Europos Sąjungos sutarties 49 ir 54 straipsniuose visoms bendrovėms 
užtikrinama įsisteigimo laisvė; pažymi, kad teisės aktai, susiję su pagal nacionalinę teisę 
veikiančios bendrovės registruotos ar faktinės būstinės perkėlimu iš vienos valstybės narės 
į kitą veikiant bendrajai rinkai ir su šio perkėlimo taisyklėmis, yra nepakankamai vienodi, 
todėl kyla grėsmė prarasti darbą;

2. palankiai vertina būstinės perkėlimo reglamentavimą Europos lygmeniu, nes nekyla 
abejonių dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnio tikslų įgyvendinimo, o 
darbuotojų teisė dalyvauti priimant sprendimus yra neribojama;

3. tikisi, kad šiuo pasiūlymu bus užkirstas kelias piktnaudžiavimui ar sukčiavimui, ginami 
kreditorių, smulkiųjų akcininkų ir darbuotojų interesai;

4. papildomai siūlo numatyti privalomas sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos, kad 
perkeliant būstinę ir ją perkėlus 14-ąja direktyva būtų galima užtikrinti darbuotojų 
dalyvavimą priimant sprendimus;

– į savo rezoliucijos projekto priedą įtraukti šias rekomendacijas :

5. 1 rekomendacija. Komisija, atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
9 straipsnio tikslų įgyvendinimą, pateikia direktyvos poveikio būstinių perkėlimui tyrimą 
ir šis tyrimas skelbiamas ne vėliau kaip pasiūlymo dėl 14-osios direktyvos skelbimo 
dieną;

6. 2 rekomendacija. Kad perkeliant būstines ir jas perkėlus būtų užtikrintas darbuotojų 
dalyvavimas priimant sprendimus, toliau ginami jų atstovai ir išlaikytos šiems atstovams 
suteiktos garantijos, į Europos lygmeniu priimamus teisės aktus, susijusius su bendrovių 
registruotų būstinių perkėlimu, turi būti įtraukti šie aspektai:

– teisinė sistema, susijusi su darbuotojų teise dalyvauti priimant sprendimus, panaši į 
sistemą, numatytą Direktyvoje 2005/56/EB dėl jungimųsi;

– be to, pranešime, kuriame nurodomi perkėlimo padariniai darbuotojams ir kuris 
pateikiamas likus ne mažiau kaip mėnesiui iki dienos, kurią visuotiniame susirinkime 
priimamas sprendimas pritarti perkėlimo projektui, valdyba darbuotojams teikia 
patarimus, susijusius su teisiniais ir ekonominiais perkėlimo padariniais;
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– su darbo sąlygomis susijusios bendrovių teisės ir pareigos, nustatytos pagal teisės aktus, 
praktiką, konkrečias darbo sutartis ar kilmės valstybėje narėje taikomus darbo santykius, 
galioja ir įregistravus būstinę priimančiojoje valstybėje narėje;

– jeigu dėl būstinės perkėlimo neišvengiamai vykdomas kolektyvinis atleidimas, taikomos 
direktyvų 75/129/EB ir 98/59/EB nuostatos;

– būstinė perkeliama tuomet, jeigu įmonė gali įrodyti, kad laikosi su darbuotojų teisėmis 
susijusių nuostatų;

– valstybės narės numato darbuotojų ir jų atstovų teisę imtis veiksmingų teisinių gynybos 
priemonių ir pasiekti, kad perkėlimas būtų sustabdytas siekiant priversti darbdavius 
įgyvendinti savo įsipareigojimus, jeigu darbdaviai šių įsipareigojimų nesilaiko;

– taikomi priimančiosios valstybės narės teisės aktai, nebent jų nuostatose numatoma, kad 
priimant sprendimus ir bendrus sprendimus darbuotojai dalyvauja žemesniu lygmeniu.


