
PA\921932ET.doc PE502.005v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2012/2262(INI)

17.12.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Saaja: õiguskomisjon

Direktiivi 2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste kohta) kohaldamine
(2012/2262(INI))

Arvamuse koostaja: Jutta Steinruck



PE502.005v01-00 2/3 PA\921932ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\921932ET.doc 3/3 PE502.005v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib direktiivi 2004/25/EÜ suuri puudujääke, eelkõige seoses selle kavandatud 
eesmärgiga reguleerida ülevõtmisi ja restruktureerimist;

2. juhib tähelepanu sellele, et töötajate õigusi tuleb kaitsta kogu ülevõtmisprotsessi ajal, ning 
ei usu selle tagamisse praegu kehtiva direktiiviga;

3. on vastu töötajate õigusi ülevõtmiste ajal käsitlevate olemasolevate määruste edasisele
liberaliseerimisele;

4. on seisukohal, et direktiiv tuleks kooskõlastada ELi õigusaktidega, millega tagatakse 
töötajate õigused;

5. rõhutab sellega seoses vajadust viidata direktiivile 2001/23/EÜ ettevõtjate üleminekul 
töötajate õiguste kaitsmise kohta;

6. rõhutab vajadust tagada, et töötajate esindajatel on laialdased õigused teabe saamise ja 
konsulteerimise valdkonnas;

7. usub, et nii pakkujal kui ka pakkumise objektiks oleval ettevõtjal peaks olema õigus 
konsulteerida töötajatega, et nad saavutaksid kokkuleppe enne lõpliku otsuse 
vastuvõtmist;

8. on seisukohal, et töötajate osalemine ja nende omandiõigus on oluline, et tagada töötajate 
täielik kaasatus ülevõtmisprotsessi ja asjakohane teabe liikumine selle jooksul;

9. nõuab töötajate esindajate täielikku kaasamist ülemineku kõigis etappides ning rõhutab, 
tööturu osapooled peaksid andma üleminekule nõusoleku, et see oleks õiguslikult siduv;

10. juhib tähelepanu vajadusele tagada töötajate esindajatele juurdepääs ekspertteadmistele, 
mille kulud katab juhatus; rõhutab sellega seoses, et ettevõtjate esindajad peaksid saama 
ise valida kõige sobivamad eksperdid; 

11. usub, et on oluline tagada üleminekuabi kättesaadavus kõigile töötajatele sõltumata nende 
staatusest, ettevõtte liigist või töötaja omadustest, võttes sealjuures arvesse eelkõige 
haavatavate töötajate ja ebakorrapärase töökorraldusega, näiteks tähtajaliste lepingutega ja 
ajutiste töötajate erilist olukorda;

12. nõuab tõhusat santsiooni- ja kontrollisüsteemi, et võidelda töötajate õiguste rikkumise 
vastu; rõhutab, et tõsiste rikkumiste korral tuleks ülevõtmispakkumise õiguslik mõju 
peatada, kuni kõik kohustused on nõuetekohaselt täidetud;

13. juhib tähelepanu võimalusele kasutada teatavaid ELi ja liikmesriikide rahalisi vahendeid 
selleks, et aidata ettevõtjatel toime tulla vaenulike ülevõtmiste ja sulgemiste 
tagajärgedega.


