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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a 2004/25/EK irányelv alkalmazásában számos hiányosság 
tapasztalható, különösen eredeti célja – mely szerint a vállalatátruházások és a 
szerkezetátalakítások szabályozását szolgáló eszköznek szánták – tekintetében;

2. rámutat, hogy a vállalatátruházási folyamat során a munkavállalók jogait mindvégig 
tiszteletben kell tartani, amit véleménye szerint a jelenlegi irányelv nem garantál;

3. ellenzi a vállalatátruházási folyamata során érvényesítendő munkavállalói jogokra 
vonatkozó meglévő szabályozás további liberalizálását;

4. véleménye szerint az irányelvet összhangba kell hozni a munkavállalói jogok garantálását 
szolgáló uniós jogszabályokkal;

5. hangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy kapcsolatot kell létesíteni a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások átruházása esetén történő védelméről szóló 2001/23/EK 
irányelvvel;

6. megismétli, hogy szükség van arra, hogy a munkavállalók képviselői kiterjedt jogokkal 
rendelkezzenek a tájékozódás és a konzultáció tekintetében;

7. véleménye szerint mind az ajánlattevőnek, mind a céltársaságnak rendelkeznie kell azzal a 
joggal, hogy konzultálhasson a munkavállalókkal, hogy még a végleges döntés 
meghozatala előtt megállapodás jöhessen létre;

8. meggyőződése, hogy a munkavállalók részvétele és az alkalmazotti résztulajdonlás fontos 
elemei a maradéktalan munkavállalói részvétel biztosításának, valamint a megfelelő 
információáramlásnak a vállalatátruházási folyamat során;

9. felszólít arra, hogy a munkavállalói képviseletet az átmenet valamennyi szakaszába teljes 
körűen vonják be, és hangsúlyozza, hogy a jogilag kötelező átmenet feltételeként meg kell 
szerezni a szociális partnerek egyetértését is;

10. rámutat, hogy szükség van annak garantálására, hogy a munkavállalók képviselői 
hozzáférhessenek a szakértői támogatáshoz, aminek költségét a vállalatvezetésnek kell 
fedeznie; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a megfelelő szakértők kiválasztásának előjoga 
csakis a munkavállalói képviseletet illetheti; 

11. véleménye szerint fontos annak biztosítása, hogy az átmenet során valamennyi 
munkavállalói kategória támogatásban részesülhessen, függetlenül a munkavállaló 
státuszától, a vállalat típusától vagy az egyes munkavállalók jellemzőitől, különös 
figyelemmel a sérülékeny munkavállalók, valamint a nem rendes munkavállalási 
feltételekkel dolgozó – így a határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkező vagy 
ideiglenes – munkavállalók különleges helyzetére;
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12. kéri hatékony szankció- és ellenőrzési rendszer kidolgozását a munkavállalói jogok 
megsértéseinek megakadályozása céljából; hangsúlyozza, hogy súlyos sérelem esetén a 
vállalatátruházás jogi következményeit fel kell függeszteni mindaddig, amíg a 
kötelezettségek nem teljesülnek maradéktalanul;

13. rámutat, hogy lehetőség van bizonyos uniós és tagállami alapok felhasználására annak 
elősegítése érdekében, hogy a vállalatok kezelni tudják az ellenséges felvásárlásokat és a 
vállalatbezárásokat.


