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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor:

– zahrnul do návrhu uznesenia, ktoré prijme, tieto návrhy:

A. keďže posudzovanie vplyvu Komisie z roku 2007 nezahŕňa dôsledky pre sociálnu politiku 
a politiku zamestnanosti, s výnimkou účasti zamestnancov;

B. keďže sa v štatúte európskej spoločnosti a v štatúte európskeho družstva stanovuje 
premiestňovanie sídla pri zohľadnení osobitných a záväzných pravidiel týkajúcich sa 
zapojenia zamestnancov v súlade so smernicou 2001/86/ES;

1. zdôrazňuje, že články 49 a 54 Zmluvy o Európskej únii zaručujú právo usadiť sa pre 
všetky spoločnosti; konštatuje nejednotnosť právnych predpisov, pokiaľ ide 
o premiestňovanie a pravidlá premiestňovania štatutárneho alebo skutočného sídla 
existujúcej spoločnosti podľa vnútroštátneho práva z jedného členského štátu do druhého 
členského štátu v rámci jednotného trhu, a riziko s tým spojené pre zamestnanosť;

2. podporuje právnu úpravu premiestňovania sídla na úrovni EÚ, pokiaľ sa neprehodnotí 
realizácia cieľov článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a neobmedzí sa právo na 
účasť zamestnancov;

3. očakáva, že tento návrh zabráni zneužívaniu alebo podvodnému správaniu a ochráni 
záujmy veriteľov, minoritných akcionárov a zamestnancov;

4. poukazuje v prílohe na záväzné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa 14. 
smernicou mohla zaručiť účasť zamestnancov počas a po premiestnení sídla;

– zahrnul do prílohy k návrhu uznesenia tieto odporúčania:

5. Odporúčanie č. 1: Komisia predloží štúdiu posudzovania vplyvu dôsledkov smernice 
o premiestňovaní sídiel vo vzťahu k realizácii cieľov článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, štúdia bude uverejnená najneskôr súčasne s návrhom 14. smernice;

6. Odporúčanie č. 2: Právna úprava premiestňovania štatutárneho sídla spoločností na 
európskej úrovni musí obsahovať tieto prvky, aby sa zaručila účasť zamestnancov, ako aj 
zachovanie ochrany a záruk poskytovaných ich zástupcom počas a po premiestnení:

- právny režim, pokiaľ ide o právo na účasť zamestnancov, podobný tomu, ktorý bol 
ustanovený v smernici 2005/56/ES o fúziách;
- okrem toho riadiaci orgán konzultuje so zamestnancami o právnych a hospodárskych 

dôsledkoch premiestňovania prostredníctvom správy označujúcej dôsledky pre 
zamestnancov, ktorú predkladá minimálne mesiac pred tým, ako sa k schváleniu návrhu 
o premiestňovaní vyjadrí valné zhromaždenie;
- práva a záväzky spoločnosti, pokiaľ ide o podmienky zamestnanosti vyplývajúce 

z právnych predpisov, praxe a jednotlivých pracovných zmlúv alebo pracovných vzťahov 
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na úrovni domovského členského štátu, zostávajú po registrácii v hostiteľskom členskom 
štáte v platnosti;
- ak sa nedá predísť hromadnému prepúšťaniu spojenému s premiestňovaním sídla, 

uplatňujú sa ustanovenia smerníc 75/129/ES a 98/59/ES;
- premiestňovanie sídla podmieňuje schopnosť podniku preukázať, že dodržiava 

ustanovenia týkajúce sa práv zamestnancov;
- členské štáty ustanovujú účinný opravný prostriedok s odkladným účinkom pre 

zamestnancov, ako aj pre ich zástupcov s cieľom dosiahnuť vykonávanie záväzkov 
zamestnávateľov v prípade ich nedodržiavania;
- uplatňujú sa právne predpisy hostiteľského členského štátu, okrem prípadu, keď sa 

v právnych ustanoveniach stanovuje nižšia úroveň účasti a spolurozhodovania 
zamestnancov.


