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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. remarcă deficiențele semnificative ale Directivei 2004/25/CE, în special în ceea ce 
privește rolul său preconizat de instrument de reglementare a preluărilor și a 
restructurărilor;  

2. subliniază faptul că drepturile lucrătorilor trebuie respectate pe întreg parcursul procesului 
de preluare și nu crede că actuala directivă garantează acest lucru; 

3. se opune liberalizării și mai puternice a reglementărilor actuale referitoare la drepturile 
lucrătorilor în timpul preluărilor; 

4. consideră că directiva ar trebui aliniată la legislația UE care asigură respectarea drepturilor 
lucrătorilor;

5. subliniază, în acest sens, că este nevoie să existe o legătură cu Directiva 2001/23/CE 
privind menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi; 

6. afirmă din nou că este nevoie să se asigure faptul că reprezentanții lucrătorilor se bucură 
de cât mai multe drepturi legate de informare și consultare;

7. consideră că atât societatea ofertantă, cât și societatea căreia îi este adresată oferta ar 
trebui să aibă dreptul de a se consulta cu angajații, astfel încât să existe un acord înaintea 
luării unei decizii;  

8. este de părere că participarea lucrătorilor, și participarea la capital a angajaților, au un rol 
important în asigurarea participării depline a lucrătorilor și a informării adecvate a 
acestora pe parcursul întregului proces de preluare;  

9. solicită implicarea deplină a reprezentanților lucrătorilor în toate etapele tranziției, 
subliniind că o tranziție obligatorie din punct de vedere legal ar trebui să implice acordul 
partenerilor sociali;

10. subliniază că este necesar să se acorde reprezentanților lucrătorilor accesul la expertiză, iar 
costul acesteia ar trebui suportat de conducere; evidențiază, în acest sens, faptul că numai 
reprezentanții lucrătorilor ar trebui să aibă competența de a alege experții cei mai adecvați;

11. consideră că este important să se garanteze faptul că toate categoriile de angajați, 
indiferent de poziția acestora, de tipul de societate sau de caracteristicile individuale ale 
fiecărui angajat, beneficiază de asistență cu privire la tranziție, având în vedere mai ales 
situația specială a angajaților vulnerabili sau a celor cu regim de muncă neregulat, precum 
angajații cu contracte de muncă pe perioadă determinată sau temporare;

12. solicită crearea unui sistem eficient de sancționare și control prin care să se combată 
încălcarea drepturilor angajaților; subliniază că, în cazul unei încălcări grave, efectele 
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juridice ale unei oferte publice de cumpărare ar trebui suspendate până când toate 
obligațiile sunt îndeplinite în mod corespunzător;  

13. subliniază posibilitatea de a folosi anumite fonduri ale UE și ale statelor membre pentru a 
susține societățile să facă față urmărilor unor preluări și închideri ostile.


