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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda uz būtiskiem Direktīvas 2004/25/EK trūkumiem, īpaši attiecībā uz tai paredzēto 
nolūku būt par pārņemšanas un pārstrukturēšanas regulēšanas instrumentu;

2. uzsver, ka darba ņēmēju tiesības jāievēro visā pārņemšanas procesā, un neuzskata, ka to 
nodrošina pašreizējā direktīva;

3. vēršas pret spēkā esošo regulējumu liberalizāciju attiecībā uz darbinieku tiesībām 
pārņemšanas laikā;

4. uzskata, ka direktīva būtu jāpielāgo ES tiesību aktiem, kas nodrošina darba ņēmēju 
tiesības;

5. šajā sakarā uzsver vajadzību radīt saikni ar Direktīvu 2001/23/EK par darbinieku tiesību 
aizsardzību uzņēmumu īpašnieka maiņas gadījumā;

6. atkārtoti uzsver vajadzību nodrošināt darba ņēmēju pārstāvjiem plašas tiesības uz 
informāciju un tiesības tikt uzklausītiem;

7. uzskata, ka gan uzņēmumam piedāvātājam, gan uzņēmumam piedāvājuma saņēmējam 
vajadzētu būt tiesībām apspriesties ar darbiniekiem, lai varētu vienoties pirms galīgā 
lēmuma pieņemšanas;

8. saprot, ka darba ņēmēju dalība un darbinieku īpašumtiesību daļa ir svarīgas, lai 
nodrošinātu pilnīgu darbinieku līdzdalību un pareizu informācijas apriti visā pārņemšanas 
procesā;

9. aicina pilnībā iesaistīt darba ņēmēju pārstāvjus visos pārejas posmos, uzsverot, ka juridiski 
saistošai pārejai ir vajadzīga sociālo partneru piekrišana;

10. uzsver vajadzību darbinieku pārstāvjiem piešķirt pieeju ekspertu atzinumiem, kuru 
izmaksas būtu jāsedz uzņēmuma vadībai; šajā sakarā uzsver, ka tikai darbinieku 
pārstāvjiem vajadzētu būt tiesīgiem atlasīt vispiemērotākos ekspertus; 

11. uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt pārejas atbalsta pieejamību visiem darbiniekiem 
neatkarīgi no viņu statusa, uzņēmuma veida vai konkrēta darbinieka īpašībām, īpaši ņemot 
vērā apstākļus, kas ir neaizsargātākajiem darbiniekiem vai neregulāri nodarbinātajiem, 
piemēram, tiem, kam ir terminēti līgumi, vai pagaidu darbiniekiem;

12. aicina ieviest efektīvu sankciju un kontroles sistēmu, lai pasargātos no darbinieku tiesību 
pārkāpumiem; uzsver, ka nopietnu pārkāpumu gadījumā pārņemšanas piedāvājuma 
juridiskās sekas būtu uz laiku jāatliek, kamēr nav pienācīgi izpildītas visas saistības;

13. norāda uz iespēju izmantot dažus ES un dalībvalstu fondus, lai palīdzētu uzņēmumiem 
novērst sekas, ko radījušas ļaunprātīgas pārņemšanas vai slēgšanas.


