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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į didelius Direktyvos 2004/25/EB trūkumus, visų pirma susijusius su 
numatyta šios direktyvos paskirtimi būti priemone įmonių perėmimui ir restruktūrizavimui 
reguliuoti;

2. pažymi, kad įmonių perėmimo procesu turi būti laikomasi darbuotojų teisių, ir nemano, 
kad tai užtikrinama galiojančia direktyva;

3. prieštarauja didesniam galiojančių nuostatų dėl darbuotojų teisių perimant įmones 
liberalizavimui;

4. mano, kad direktyvą reikėtų suderinti su ES teisės aktais, pagal kuriuos užtikrinamos 
darbuotojų teisės;

5. šiuo požiūriu pabrėžia būtinybę ją susieti su Direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo;

6. pakartoja, jog būtina užtikrinti, kad darbuotojų atstovai galėtų naudotis išimtinėmis 
teisėmis gauti informaciją ir konsultacijas;

7. mano, kad tiek siūlytojui, tiek pasiūlymą gaunančiai bendrovei turėtų būti suteikta teisė 
konsultuotis su darbuotojais, kad prieš priimdami bet kokį galutinį sprendimą jie galėtų 
pasiekti susitarimą;

8. supranta, kad darbuotojų dalyvavimas ir darbuotojams tenkanti nuosavybės dalis svarbūs 
siekiant įmonės perėmimo procesu užtikrinti visapusišką darbuotojų dalyvavimą ir 
tinkamą informacijos srautą;

9. ragina darbuotojams visapusiškai atstovauti visais pereinamaisiais etapais ir prabrėžia, kad 
norint vykdyti teisiškai privalomą perėjimą turėtų būti reikalaujama gauti socialinių 
partnerių sutikimą;

10. pažymi, kad darbuotojų atstovams būtina suteikti galimybę naudotis sukaupta patirtimi, o 
tam skirtas sąnaudas turėtų padengti vadovybė; šiuo požiūriu pabrėžia, kad tinkamiausių 
specialistų atranka turėtų būti priskiriama tik išimtinei darbuotojų atstovų teisei; 

11. mano, jog svarbu užtikrinti, kad visų rūšių darbuotojams būtų teikiama pereinamojo 
laikotarpio pagalba, nepaisant jų statuso, bendrovės rūšies ar pavienio darbuotojo savybių, 
visų pirma atsižvelgiant į ypatingą pažeidžiamų darbuotojų ar neįprastas darbo sutartis 
sudariusių darbuotojų, pvz., pagal terminuotą sutartį dirbančių ar laikinųjų darbuotojų, 
padėtį;

12. ragina nustatyti veiksmingą sankcijų ir kontrolės sistemą, siekiant užkirsti kelią 
darbuotojų teisių pažeidimams; pabrėžia, kad, padarius didelį pažeidimą, įmonių 
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perėmimo pasiūlymo teisinis poveikis turėtų būti sustabdytas iki tol, kol bus tinkamai 
įvykdyti visi įsipareigojimai;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad naudojant kai kuriuos ES ir valstybių narių fondus įmonėms 
galima padėti šalinti priešiško įmonių perėmimo ir uždarymo padarinius.


