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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Komisijas 2007. gada ietekmes novērtējums neattiecas uz ietekmi uz sociālās un 
nodarbinātības politikas jomām, izņemot darbinieku līdzdalību;

B. tā kā Eiropas uzņēmējsabiedrības statūti un Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūti 
paredz mītnesvietas pārvietošanu, ņemot vērā īpašos un saistošos noteikumus darbinieku 
iesaistīšanas jomā saskaņā ar Direktīvu 2001/86/EK;

1. uzsver, ka ar Līguma par Eiropas Savienību 49. un 54. pantu visiem uzņēmumiem tiek 
garantēta brīvība veikt uzņēmējdarbību; konstatē, ka nepastāv viendabība tiesību aktos 
pārvietošanas jomā un noteikumos par pastāvoša uzņēmuma, kas ir izveidots saskaņā ar 
valsts tiesībām, mītnesvietas (juridiskās vai faktiskās) pārvietošanu no vienas dalībvalsts 
uz citu dalībvalsti vienotā tirgus ietvaros, kā arī konstatē ar to saistīto nodarbinātības 
apdraudējumu;

2. atbalsta mītnesvietas pārvietošanas regulējuma izveidi Eiropas mērogā tā, lai netiktu 
apdraudēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. panta mērķu īstenošana un lai 
netiktu ierobežotas darbinieku līdzdalības tiesības;

3. sagaida, ka ar šādu priekšlikumu tiktu novērstas nelikumības vai krāpnieciska rīcība un 
aizsargātas kreditoru, mazākuma akcionāru un darbinieku intereses;

4. pielikumā izklāsta saistošus nosacījumus, kas jāizpilda, lai ar Četrpadsmito direktīvu 
garantētu darbinieku līdzdalību mītnesvietas pārvietošanas laikā un pēc tās;

– rezolūcijas priekšlikuma pielikumā iekļaut šādus ieteikumus:

5. 1. ieteikums: Komisija iesniedz Direktīvas par mītnesvietas pārvietošanu ietekmes 
pētījumu attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. panta mērķu īstenošanu, 
pētījumu vēlākais jāpublicē vienlaicīgi ar priekšlikumu Četrpadsmitajai direktīvai;

6. 2. ieteikums: Eiropas mēroga regulējumā attiecībā uz juridiskās mītnesvietas pārvietošanu 
jāietver turpmāk minētie elementi, lai garantētu darbinieku līdzdalību, kā arī to 
pārstāvjiem piešķirto garantiju aizsardzības saglabāšanu pārvietošanas laikā un pēc tās:

- tiesiskais regulējums darbinieku līdzdalības tiesību jomā, kas līdzīgs Direktīvā 
2005/56/EK par apvienošanos paredzētajam regulējumam;
- turklāt vadības struktūrvienība darbiniekiem sniedz konsultācijas par tiesisko un 

ekonomisko ietekmi, ko radīs pārvietošana, sagatavojot ziņojumu, kurā norādīta ietekme 
uz darbiniekiem un kurš tiek iesniegts vismaz vienu mēnesi pirms pilnsapulces 
paziņojuma par pārvietošanas projekta apstiprināšanu;
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- uzņēmuma tiesības un pienākumi nodarbinātības nosacījumu jomā atbilstīgi tiesību 
aktiem, praksei un individuāliem darba līgumiem vai darba attiecībām izcelsmes 
dalībvalstī paliek spēkā pēc reģistrēšanas uzņēmējā valstī;
- ja kolektīvas atlaišanas saistībā ar mītnesvietas pārvietošanu ir neizbēgamas, piemēro 

Direktīvas 75/129/EK un Direktīvas 98/59/EK nosacījumus;
- mītnesvietas pārvietošana ir pakārtota uzņēmuma spējai pierādīt, ka tas ievēro 

nosacījumus par darbinieku tiesībām;
- dalībvalstis darbiniekiem, kā arī to pārstāvjiem paredz efektīvu un suspensīvu tiesiskās 

aizsardzības līdzekli, lai panāktu darba devēju pienākumu izpildi to neievērošanas 
gadījumā;
- tiek piemēroti uzņēmējas dalībvalsts tiesību akti, izņemot gadījumu, kurā tās tiesību aktu 

nosacījumos paredzēta mazāka darbinieku līdzdalība un piedalīšanās lēmumu pieņemšanā.


