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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opaža pomembne pomanjkljivosti Direktive 2004/25/ES, zlasti v zvezi z njenim 
predvidenim namenom kot orodjem za urejanje prevzemov in prestrukturiranj;

2. opozarja, da je v prevzemnem postopku treba podpirati pravice delavcev, in meni, da tega 
sedanja direktiva ne zagotavlja;

3. nasprotuje nadaljnji liberalizaciji obstoječih predpisov o pravicah zaposlenih med 
prevzemom;

4. meni, da bilo treba direktivo uskladiti z zakonodajo EU, ki zagotavlja pravice delavcev;

5. v zvezi s tem poudarja, da je potrebna povezava z Direktivo 2001/23/ES o ohranjanju 
pravic delavcev v primeru prenosa podjetij;

6. poudarja, da je treba predstavnikom delavcev zagotoviti večje pravice do obveščenosti in 
posvetovanja;

7. meni, da bi morala ponudnik in ciljna družba imeti pravico do posvetovanja z 
zaposlenimi, da bi še pred končno odločitvijo lahko dosegli soglasje;

8. razume, da sta udeležba delavcev in lastniški delež zaposlenih pomembna, ker 
zagotavljata polno udeležbo zaposlenih v prevzemnem postopku in ustrezen pretok 
informacij v njem;

9. poziva k polni vključitvi predstavnikov delavcev v vse faze predaje in poudarja, da bi pri 
pravno zavezujoči predaji moralo biti obvezno soglasje socialnih partnerjev;

10. poudarja, da je treba predstavnikom zaposlenih omogočiti dostop do strokovnega znanja, 
njegove stroške pa bi krila uprava; v zvezi s tem poudarja, da bi morali imeti predstavniki 
zaposlenih prednostno pravico do izbire najustreznejših strokovnjakov;

11. meni, da je ob predaji treba zagotoviti pomoč vsem vrstam zaposlenih, ne glede na njihov 
status, vrsto podjetja ali značilnosti posameznega zaposlenega, ter upoštevati zlasti 
specifičen položaj ranljivih delavcev ali zaposlenih z neurejenim delovnim razmerjem, kot 
so pogodbe za določen čas ali začasni delavci;

12. poziva k učinkovitemu sistemu kaznovanja in nadzora, da se preprečijo kršitve pravic 
zaposlenih; poudarja, bi morali v primeru hude kršitve preklicati pravne učinke ponudbe 
za prevzem do ustrezne izpolnitve vseh zahtev;

13. opozarja na možnost uporabe določenih sredstev EU in držav članic za pomoč podjetjem, 
da se bodo lažje spopadla s posledicami sovražnih prevzemov ali zaprtij.


