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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. odnotowuje znaczne braki w dyrektywie 2004/25/WE, w szczególności w odniesieniu do 
zamierzonego celu, jakiemu ma służyć, czyli uregulowaniu kwestii przejmowania i 
restrukturyzacji przedsiębiorstw;

2. podkreśla, że w procesie przejęcia należy zabezpieczyć prawa pracowników, i uważa, że 
dyrektywa w jej obecnym brzmieniu tego nie zapewnia;

3. sprzeciwia się dalszej liberalizacji obowiązujących przepisów dotyczących praw 
pracowników w procesie przejęcia;

4. uważa, że należy dostosować dyrektywę do przepisów unijnych dotyczących praw 
pracowniczych;

5. podkreśla, że w tym zakresie należy nawiązać do dyrektywy 2001/23/WE w sprawie 
ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

6. przypomina o potrzebie zagwarantowania przedstawicielom pracowników szeroko 
zakrojonych praw do informacji i konsultacji;

7. uważa, że zarówno oferent, jak i przedsiębiorstwo będące przedmiotem oferty powinni 
mieć prawo do przeprowadzenia konsultacji z pracownikami, aby osiągnąć porozumienie 
przed zatwierdzeniem jakiejkolwiek decyzji;

8. jest zdania, że udział pracowników oraz akcjonariat pracowniczy są ważne dla 
zapewnienia pełnego uczestnictwa w procesie przyjmowania oraz właściwego przepływu 
informacji;

9. nawołuje do pełnego zaangażowania przedstawicieli pracowników we wszystkie etapy 
przekształceń, podkreślając, że prawnie wiążące przekształcenie wymaga porozumienia z 
partnerami społecznymi;

10. zaznacza, że należy zapewnić przedstawicielom pracowników dostęp do wiedzy 
specjalistycznej, której koszt powinno ponosić kierownictwo; podkreśla w tym 
kontekście, że jedynie przedstawiciele pracowników powinni być uprawnieni do wyboru 
najwłaściwszych ekspertów; 

11. uważa, ze należy zapewnić dostęp do pomocy przejściowej wszystkim pracownikom, 
niezależnie od ich statusu, typu przedsiębiorstwa lub indywidualnych cech danego 
pracownika, przy uwzględnieniu w szczególności specjalnej traktowania pracowników 
znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji lub pracowników niezatrudnionych na 
stałe, takich jak pracownicy posiadający umowy na czas określony oraz pracownicy 
tymczasowi; 

12. wzywa do ustanowienia skutecznego systemu kar i kontroli chroniącego przed
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naruszeniami praw pracowniczych; podkreśla, że w przypadku poważnego naruszenia 
skutki prawne oferty przejęcia powinny zostać zawieszone do czasu właściwego 
wypełnienia wszystkich zobowiązań;

13. wskazuje na potencjał wykorzystania określonych funduszy UE i państw członkowskich 
w celu wsparcia przedsiębiorstw w zaradzeniu negatywnym skutkom przejęcia czy 
zamknięcia przedsiębiorstwa.


