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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille direktiivissä 2004/25/EY olevat merkittävät puutteet, jotka koskevat 
erityisesti sille suunniteltua käyttötarkoitusta julkisia yritysostoja ja uudelleenjärjestelyjä 
sääntelevänä välineenä;

2. huomauttaa, että työntekijöiden oikeudet on taattava koko yritysostoprosessin ajan, eikä 
usko nykyisen direktiivin takaavan niitä;

3. vastustaa sitä, että työntekijöiden oikeuksia yritysostojen aikana koskevia nykyisiä 
säännöksiä vapautetaan entisestään;

4. katsoo, että direktiivi olisi saatettava vastaamaan työntekijöiden oikeudet turvaavaa 
unionin lainsäädäntöä;

5. korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan kytkös direktiiviin 2001/23/EY, joka koskee 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista yritystoiminnan luovutuksen yhteydessä;

6. toistaa, että työntekijöiden edustajille on varmistettava laajat oikeudet saada tietoa ja tulla 
kuulluiksi;

7. katsoo, että sekä tarjouksen tekijäyhtiöllä että kohdeyhtiöllä olisi oltava oikeus neuvotella 
työntekijöiden kanssa, jotta ne voivat päästä sopimukseen ennen mahdollisen päätöksen 
tekemistä;

8. pitää työntekijöiden osallistumista ja työntekijöiden osakkuutta tärkeinä, jotta voidaan 
varmistaa työntekijöiden täysimääräinen mukanaolo sekä asianmukainen tiedonkulku 
yritysostoprosessissa; 

9. kehottaa ottamaan työntekijöiden edustuksen täysimääräisesti mukaan siirtymän kaikissa 
vaiheissa, ja korostaa, että kaikkien työmarkkinaosapuolten olisi annettava 
suostumuksensa siirtymälle, jotta se olisi oikeudellisesti sitova;

10. huomauttaa, että työntekijöiden edustajille olisi annettava mahdollisuus pyytää 
asiantuntija-apua, ja katsoo, että johdon olisi maksettava tästä aiheutuvat kustannukset; 
korostaa tässä yhteydessä, että työntekijöiden olisi voitava valita itse sopivimmat 
asiantuntijat; 

11. pitää välttämättömänä varmistaa, että siirtymävaiheen apu on kaikkien työntekijöiden 
saatavilla riippumatta heidän asemastaan, yhtiömuodosta tai yksittäisen työntekijän 
ominaisuuksista, ja olisi otettava erityisesti huomioon varsinkin niiden työntekijöiden 
tilanne, jotka ovat haavoittuvassa asemassa tai jotka työskentelevät epäsäännöllisissä 
työsuhteissa, joista voidaan mainita määräaikaiset työsopimukset tai tilapäistyö;
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12. kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaan seuraamus- ja valvontajärjestelmän työntekijöiden 
oikeuksien rikkomista vastaan; korostaa, että jos oikeuksia rikotaan räikeästi, julkisen 
ostotarjouksen oikeudelliset vaikutukset olisi keskeytettävä siihen saakka, kunnes kaikki 
velvoitteet täyttyvät asianmukaisesti;

13. esittää, että tiettyjä unionin ja jäsenvaltioiden varoja voitaisiin käyttää siihen, että autetaan 
yhtiöitä lievittämään vihamielisten yritysostojen ja yritysten sulkemisten vaikutuksia.


