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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na značné nedostatky směrnice 2004/25/ES, zejména pokud jde o její 
zamýšlený účel, tedy sloužit jako nástroj k regulaci převzetí a restrukturalizací;

2. zdůrazňuje, že při převzetí je zapotřebí chránit práva pracovníků, a nedomnívá se, že 
současná směrnice toto zaručuje;

3. protestuje proti další liberalizaci stávajících předpisů, které se týkají práv zaměstnanců při 
převzetí;

4. zastává názor, že směrnici je zapotřebí sladit s právními předpisy EU, které zajišťují práva 
pracovníků;

5. v této souvislosti zdůrazňuje potřebu propojení se směrnicí 2001/23/ES o zachování práv 
zaměstnanců v případě převodů podniků;

6. opět připomíná, že je nezbytné zajistit zástupcům pracovníků rozsáhlá práva na informace 
a konzultace;

7. domnívá se, že jak předkladatel nabídky, tak i cílová společnost by měli mít právo na 
konzultace se zaměstnanci, aby mohli ještě před přijetím konečného rozhodnutí uzavřít 
dohodu;

8. chápe, že zapojení pracovníků a podíl zaměstnanců na vlastnictví mají svůj význam pro 
zajištění plné účasti zaměstnanců na procesu převzetí a náležitého toku informací v 
průběhu tohoto procesu;

9. vyzývá k plnému zapojení zástupců pracovníků do všech fází přechodu a současně 
zdůrazňuje, že podmínkou k právně závaznému přechodu by měla být dohoda se 
sociálními partnery;

10. poukazuje na nutnost zajistit zástupcům zaměstnanců přístup k odbornému poradenství, 
které by mělo být hrazeno vedením podniku; v tomto ohledu podtrhuje, že by mělo být 
výhradním právem zástupců zaměstnanců zvolit si ty nejvhodnější odborníky; 

11. je toho názoru, že důležité je zaručit, aby pomoc poskytovaná při přechodu podniku byla 
k dispozici všem typům zaměstnanců, a to bez ohledu na jejich postavení, druh podniku 
nebo konkrétní specifika jednotlivých zaměstnanců a obzvláště s ohledem na zaměstnance 
ve zranitelném postavení nebo zaměstnance s nestandardním pracovním ujednáním, jako 
jsou pracovníci s pracovní smlouvou na dobu určitou či dočasní pracovníci;

12. vyzývá k zavedení účinného systému postihů a kontrol, který by chránil před porušováním 
práv zaměstnanců; zdůrazňuje, že v případě závažných porušení těchto práv by právní 
účinky nabídky převzetí měly být pozastaveny do té doby, než bude všem povinnostem 
učiněno zadost;
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13. poukazuje na možnost využít k pomoci podnikům při řešení dopadů jejich nežádoucích 
převzetí a uzavření některé fondy EU a členských států.


