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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor:

– naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ocena vpliva Komisije iz leta 2007 razen soodločanja delavcev ne vključuje posledic 
za socialne politike in politike zaposlovanja;

B. ker je v Statutu evropske družbe in Statutu evropske zadruge predviden prenos sedeža ob 
upoštevanju posebnih zavezujočih pravil glede udeležbe delavcev na podlagi 
Direktive 2001/86/ES;

1. poudarja, da je s členoma 49 in 54 Pogodbe o Evropski uniji zagotovljena pravica do 
ustanavljanja za vse družbe; ugotavlja, da zakonodaja glede prenosa in pogojev prenosa 
statutarnega ali dejanskega sedeža obstoječe družbe po nacionalnem pravu iz ene države 
članice v drugo na enotnem trgu ni dovolj poenotena, zato obstaja s tem povezano 
tveganje za zaposlovanje;

2. je naklonjen evropski zakonodaji o prenosu sedeža, če ne bo ogrozila uresničevanja ciljev 
člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije niti omejila pravice delavcev do soodločanja;

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom preprečene zlorabe ali goljufije ter zavarovani 
interesi upnikov, manjšinskih delničarjev in delavcev;

4. v prilogi izpostavlja zavezujoče pogoje, ki jih je treba izpolniti, da bo mogoče s štirinajsto 
direktivo zagotoviti soodločanje delavcev med prenosom sedeža in po njem;

– naj v prilogo svojega predloga resolucije vključi naslednji priporočili:

5. Priporočilo št. 1: Komisija naj najpozneje hkrati s predlogom štirinajste direktive objavi 
študijo učinka glede posledic direktive za prenos sedeža z vidika uresničevanje ciljev 
člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

6. Priporočilo št. 2: Evropska zakonodaja o prenosu statutarnega sedeža družb mora 
vključevati spodaj navedene elemente, da se tako zagotovi soodločanje delavcev ter 
ohranjanje varstva in jamstev, podeljenih njihovim zastopnikom med prenosom in po 
njem:

- pravni sistem glede pravice delavcev do soodločanja, podoben tistemu iz 
Direktive 2005/56/ES o združitvah;
- poleg tega se upravni organ z delavci posvetuje o pravnih in gospodarskih posledicah 

prenosa, in sicer tako, da sestavi poročilo, v katerem navede posledice za delavce in ki ga 
mora predložiti vsaj mesec dni, preden se skupščina delničarjev izreče o odobritvi 
predloga prenosa;
- pravice in obveznosti družbe glede pogojev zaposlovanja, ki izhajajo iz zakonodaje, 

prakse in individualnih pogodb o zaposlitvi ali zaposlitvenih razmerij v prvotni državi 
članici, ostanejo v veljavi tudi po registraciji v državi članici gostiteljici;
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- če so kolektivni odpusti zaradi prenosa sedeža neizogibni, se uporabijo določbe 
direktiv 75/129/ES in 98/59/ES;
- podjetje mora pred prenosom sedeža dokazati, da upošteva določbe o pravicah delavcev;
- države članice za delavce in njihove zastopnike predvidijo učinkovito pravno sredstvo z 

odložilnim učinkom, s čimer se zagotovi, da delodajalci, ki ne upoštevajo svojih 
obveznosti, te izpolnijo;
- uporablja se zakonodaja države članice gostiteljice, razen če je z njenimi zakoni določena 

nižja raven soodločanja delavcev.


