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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:

1. отбелязва значителните слабости на Директива 2004/25/EC, особено по отношение 
на предназначението й като инструмент за регламентиране на поглъщанията и 
преструктурирането;

2. посочва, че правата на работниците и служителите трябва да бъдат отстоявани по 
време на целия процес на поглъщане, и не счита, че това е гарантирано от 
действащата директива;

3. противопоставя се на по-нататъшната либерализация на съществуващите 
разпоредби относно правата на работниците и служителите при поглъщания;

4. счита, че директивата следва да бъде приведена в съответствие със 
законодателството на ЕС за гарантиране на правата на работниците и служителите;

5. в този контекст подчертава необходимостта от връзка с Директива 2001/23/ЕО 
относно гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне 
на предприятия;

6. отново посочва необходимостта да се гарантира, че представителите на работниците 
и служителите се ползват с широки права на информиране и консултиране;

7. счита, че както предложителят, така и дружеството, което е получило предложение, 
следва да имат правото да се консултират с работниците и служителите, за да могат 
да постигнат споразумение преди финализирането на каквото и да било решение;

8. осъзнава, че участието на работниците и служителите и притежанието на акции от 
тяхна страна е важно, за да се гарантира пълното им участие в процеса на 
поглъщане и наличието на подходящ информационен поток в неговите рамки;

9. призовава за пълното ангажиране на представителите на работниците и 
служителите във всички фази на прехода, като подчертава, че един 
правнообвързващ преход следва да изисква съгласието на социалните партньори;

10. посочва необходимостта от осигуряване на достъп на представителите на 
работниците и служителите до експертен опит, разходите за което следва да се 
поемат от ръководството; в тази връзка подчертава, че единственият прерогатив на 
представителите на работниците и служителите следва да бъде подборът на най-
подходящите експерти;

11. счита, че е важно да се гарантира, че преходната помощ е налична за всички видове 
работници и служители, независимо от техния статут, вида дружество или 
характеристиките на отделния служител, като се взема предвид по-конкретно 
специалното положение на уязвимите служители или служителите с нередовни 
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трудови договорености, като например тези със срочни договори или временно 
наетите работници;

12. призовава за ефективна система от санкции и проверки с цел предпазване от 
нарушения на правата на работниците и служителите; подчертава, че в случай на 
сериозно нарушение правните последици от дадено предложение за поглъщане 
следва да бъдат преустановени докато всички задължения бъдат адекватно 
изпълнени;

13. посочва потенциала, който се крие в използването на някои средства на ЕС и 
държавите членки за подпомагане на дружествата да се справят с последиците от 
враждебни поглъщания и прекратяване на дейността.


