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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje závažné nedostatky smernice 2004/25/ES, najmä pokiaľ ide o zámer, aby 
slúžila ako nástroj na reguláciu prevzatí a reštrukturalizácie;

2. zdôrazňuje, že práva pracujúcich sa v priebehu procesu prevzatia musia dodržiavať, a 
vyjadruje presvedčenie, že súčasná smernica to negarantuje;

3. odmieta ďalšiu liberalizáciu súčasných nariadení, pokiaľ ide o práva zamestnancov počas 
prevzatí;

4. domnieva sa, že smernica by sa mala zosúladiť s právnymi predpismi EÚ 
zabezpečujúcimi práva pracujúcich;

5. v tomto zmysle zdôrazňuje potrebu prepojenia so smernicou 2001/23/ES o zachovaní práv 
zamestnancov pri prevodoch podnikov;

6. znovu zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby mali zástupcovia pracovníkov rozsiahle práva 
na informácie a konzultácie;

7. domnieva sa, že navrhovateľ, ako aj cieľová spoločnosť by mali mať právo konzultovať 
so zamestnancami, aby mohli dospieť k dohode ešte pred schválením rozhodnutia;

8. chápe, že účasť pracovníkov a podiel zamestnancov na vlastníctve sú dôležité, aby sa 
zabezpečila plná účasť zamestnancov na procese prevzatia a riadny tok informácií v celom 
jeho priebehu;

9. žiada plnú účasť zástupcov zamestnancov vo všetkých fázach prechodu a zdôrazňuje, že 
právne záväzný prechod by mal vyžadovať dohodu so sociálnymi partnermi;

10. poukazuje na potrebu umožniť zástupcom zamestnancov prístup k odborným znalostiam, 
ktorého náklady by mal znášať manažment; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zástupcovia 
zamestnancov by mali mať výhradné právo na výber najvhodnejších odborníkov;

11. vyjadruje presvedčenie, že je dôležité zabezpečiť dostupnosť pomoci počas prechodu pre 
všetky typy zamestnancov bez ohľadu na ich postavenie, typ spoločnosti alebo 
charakteristiky individuálneho zamestnanca, pričom sa zohľadní najmä osobitná situácia 
zraniteľných zamestnancov alebo zamestnancov v neobvyklom pracovnom pomere, 
napríklad zamestnancov na dobu určitú alebo dočasných zamestnancov;

12. žiada účinný systém postihov a kontrol na ochranu proti porušovaniu práv zamestnancov;
zdôrazňuje, že v prípade vážneho porušenia by sa mali pozastaviť právne účinky ponuky 
na prevzatie, až kým nebudú primerane splnené všetky povinnosti;

13. poukazuje na možnosť využiť určité fondy EÚ a členských štátov na pomoc 
spoločnostiam pri riešení účinkov nepriateľských prevzatí a zatvárania podnikov.


