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Amendement 1
Jelko Kacin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de regels die in geval van 
curatorschap moeten worden gevolgd 
betrekking hebben op een aantal 
verschillende takken van het recht, zoals 
het recht inzake onroerend goed, het 
arbeidsrecht en het contractenrecht, die 
soms zeer complex in elkaar zitten en van 
lidstaat tot lidstaat verschillen vanwege de 
verschillende nationale tradities;

1. merkt op dat de regels die in geval van 
curatorschap moeten worden gevolgd 
betrekking hebben op een aantal 
verschillende takken van het recht, zoals 
het recht inzake onroerend goed, het 
arbeidsrecht en het contractenrecht, die 
soms zeer complex in elkaar zitten en van 
lidstaat tot lidstaat verschillen, waardoor 
noch de insolventie- en 
herstructureringsprocedures kunnen 
worden vereenvoudigd, noch in de EU 
gevestigde schuldeisers gelijk kunnen 
worden behandeld;

Or. en

Amendement 2
Jelko Kacin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat door de vrijheid van 
vestiging en de toegenomen mobiliteit van 
ondernemingen tussen de lidstaten 
duidelijk is geworden dat de wetgeving op 
het gebied insolventie beter op elkaar moet 
worden afgestemd om de negatieve 
gevolgen van "insolventietoerisme" voor 
werknemers te bestrijden;

2. merkt op dat door de vrijheid van 
vestiging en de toegenomen mobiliteit van 
ondernemingen tussen de lidstaten 
duidelijk is geworden dat de wetgeving op 
het gebied van insolventie een zekere mate 
van harmonisatie moet ondergaan om de 
negatieve gevolgen van 
"insolventietoerisme" voor werknemers te 
bestrijden;

Or. en
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Amendement 3
Jelko Kacin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is echter bezorgd over het feit dat een 
sterkere harmonisatie negatieve gevolgen 
kan hebben voor het 
concurrentievermogen van de lidstaten en 
dus ook voor mogelijk nieuwe banen;

Schrappen

Or. en

Amendement 4
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is echter bezorgd over het feit dat een 
sterkere harmonisatie negatieve gevolgen 
kan hebben voor het concurrentievermogen 
van de lidstaten en dus ook voor mogelijk 
nieuwe banen;

3. is van mening dat een sterkere 
harmonisatie positieve gevolgen kan 
hebben voor het concurrentievermogen van 
de lidstaten en dus ook voor mogelijk 
nieuwe banen; merkt op dat verschillen 
tussen de wetgeving in de lidstaten op het 
gebied van insolventie en herstructurering 
hindernissen opwerpen en tot 
concurrentievoordelen en/of -nadelen of 
problemen leiden voor ondernemingen 
met activiteiten of eigendom in 
verschillende EU-lidstaten; merkt verder 
op dat door de harmonisatie van 
insolventieregelingen gelijke voorwaarden 
verder worden bevorderd, hindernissen 
worden weggenomen voor succesvolle 
herstructureringen van insolvente 
ondernemingen en banen worden 
behouden;
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Or. en

Amendement 5
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is echter bezorgd over het feit dat een 
sterkere harmonisatie negatieve gevolgen 
kan hebben voor het 
concurrentievermogen van de lidstaten en 
dus ook voor mogelijk nieuwe banen;

3. benadrukt dat een sterkere harmonisatie 
van de insolventieprocedures zal leiden tot 
meer gelijkheid, "insolventietoerisme" 
voor ondernemingen minder aantrekkelijk 
zal maken en het risico dat zij op een 
bepaald grondgebied insolvent worden 
verklaard zal verkleinen, waardoor 
werknemers beter worden beschermd; 

Or. fr

Amendement 6
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is echter bezorgd over het feit dat een 
sterkere harmonisatie negatieve gevolgen 
kan hebben voor het concurrentievermogen 
van de lidstaten en dus ook voor mogelijk 
nieuwe banen;

3. is van mening dat een sterkere 
harmonisatie positieve gevolgen kan 
hebben voor het concurrentievermogen van 
de EU en de lidstaten, en zowel de 
werkgelegenheid als de maatregelen ter 
bescherming van werknemers kan 
bevorderen;

Or. it

Amendement 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het arbeidsrecht tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort en 
dat er in het kader van discussies over de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
regels over insolventie in geen geval moet 
worden toegespeeld op 
gemeenschappelijke regels op het gebied 
van het arbeidsrecht;

Schrappen

Or. de

Amendement 8
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het arbeidsrecht tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort en 
dat er in het kader van discussies over de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
regels over insolventie in geen geval moet 
worden toegespeeld op 
gemeenschappelijke regels op het gebied 
van het arbeidsrecht;

4. benadrukt dat het arbeidsrecht 
hoofdzakelijk tot de bevoegdheden van de 
lidstaten behoort, maar merkt op dat in 
een context van sterkere globalisering en 
economische crisis, de harmonisatie van 
de insolventieprocedure moet worden 
onderzocht uitgaande van de rechten van 
werknemers;

Or. fr

Amendement 9
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het arbeidsrecht tot de 4. benadrukt dat hoewel het arbeidsrecht 
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bevoegdheden van de lidstaten behoort en 
dat er in het kader van discussies over de 
vaststelling van gemeenschappelijke regels 
over insolventie in geen geval moet 
worden toegespeeld op 
gemeenschappelijke regels op het gebied 
van het arbeidsrecht;

tot de bevoegdheden van de lidstaten 
behoort, de vaststelling van 
gemeenschappelijke regels over insolventie 
kan leiden tot een betere coördinatie op 
EU-niveau op dit gebied;

Or. it

Amendement 10
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het arbeidsrecht tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort en 
dat er in het kader van discussies over de 
vaststelling van gemeenschappelijke
regels over insolventie in geen geval moet 
worden toegespeeld op 
gemeenschappelijke regels op het gebied 
van het arbeidsrecht;

4. benadrukt dat de wetgeving op het 
gebied van insolventie van invloed kan 
zijn op het arbeidsrecht en verzoekt de EU 
om bij het opstellen van regels over 
insolventie rekening te houden met de
regels op het gebied van het arbeidsrecht;

Or. de

Amendement 11
Jelko Kacin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het arbeidsrecht tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort en 
dat er in het kader van discussies over de 
vaststelling van gemeenschappelijke regels 
over insolventie in geen geval moet 
worden toegespeeld op 
gemeenschappelijke regels op het gebied 

4. benadrukt dat het arbeidsrecht tot de 
bevoegdheden van de lidstaten behoort en 
dat er in het kader van discussies over de 
vaststelling van gemeenschappelijke regels 
over insolventie in geen geval moet 
worden toegespeeld op 
gemeenschappelijke regels op het gebied 
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van het arbeidsrecht; van het arbeidsrecht; is echter van mening 
dat de verschillende definities van de 
termen"werkgelegenheid" en 
"werknemer" in de lidstaten er niet toe 
moeten leiden dat de rechten van 
werknemers in geval van insolventie 
worden afgezwakt;

Or. en

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat ongeacht het 
bepaalde in artikel 4 van Richtlijn 
2008/94/EG, de periode waarin 
onvervulde aanspraken door het 
waarborgfonds moeten worden 
gehonoreerd nog te kort is en dat de 
plafonds voor dergelijke betalingen nog te 
laag zijn, niet in de laatste plaats vanwege 
de grote verschillen tussen de uitvoering 
van de richtlijn in de lidstaten; verzoekt 
dan ook om verlenging hiervan;

Or. it

Amendement 13
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat het aantal werknemers 
getroffen door insolventieprocedures is 
toegenomen vanwege de economische 
crisis en merkt op dat systeemrelevante 

5. betreurt dat het aantal werknemers 
getroffen door insolventieprocedures is 
toegenomen vanwege de economische 
crisis;
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grensoverschrijdende financiële 
instellingen op dit gebied een 
doorslaggevende rol spelen;

Or. fr

Amendement 14
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat het aantal werknemers 
getroffen door insolventieprocedures is 
toegenomen vanwege de economische 
crisis en merkt op dat systeemrelevante 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen op dit gebied een 
doorslaggevende rol spelen;

5. betreurt dat het aantal werknemers, in 
het bijzonder vrouwen en personen ouder 
dan 45 jaar, getroffen door 
insolventieprocedures is toegenomen 
vanwege de economische crisis en merkt 
op dat systeemrelevante 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen op dit gebied een 
doorslaggevende rol spelen;

Or. ro

Amendement 15
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat het aantal werknemers 
getroffen door insolventieprocedures is 
toegenomen vanwege de economische 
crisis en merkt op dat systeemrelevante 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen op dit gebied een 
doorslaggevende rol spelen;

5. is bezorgd over het feit dat het aantal 
werknemers getroffen door 
insolventieprocedures is toegenomen en 
meent dat hierdoor de extreem ernstige 
economische en sociale gevolgen van de 
crisis aan het licht komen;

Or. it
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Amendement 16
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat het aantal werknemers 
getroffen door insolventieprocedures is 
toegenomen vanwege de economische 
crisis en merkt op dat systeemrelevante 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen op dit gebied een 
doorslaggevende rol spelen;

5. betreurt dat het aantal werknemers 
getroffen door insolventieprocedures is 
toegenomen vanwege de financiële en 
economische crisis en merkt op dat 
systeemrelevante grensoverschrijdende 
financiële instellingen op dit gebied een 
doorslaggevende rol spelen;

Or. de

Amendement 17
Jelko Kacin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
het beoogde doel heeft bereikt, namelijk 
het waarborgen van een minimum 
beschermingsniveau voor werknemers bij 
insolventie van de werkgever, met behoud 
van de nodige flexibiliteit voor de 
lidstaten;

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
een minimum beschermingsniveau voor 
werknemers bij insolventie van de
werkgever waarborgt; is echter van 
oordeel dat een sterkere prioriteit moet 
worden gegeven aan vorderingen van 
werknemers ten opzichte van vorderingen 
van andere schuldeisers en dat de 
rangorde van vorderingen van 
verschillende schuldeisers sterker in 
overeenstemming moet worden gebracht 
zodat de lidstaten over minder 
mogelijkheden beschikken om te 
concurreren met de bescherming van 
werknemers in geval van insolventie;

Or. en
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Amendement 18
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
het beoogde doel heeft bereikt, namelijk 
het waarborgen van een minimum 
beschermingsniveau voor werknemers bij 
insolventie van de werkgever, met behoud 
van de nodige flexibiliteit voor de 
lidstaten;

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
een minimum beschermingsniveau voor 
werknemers bij insolventie van de 
werkgever waarborgt, met behoud van de 
nodige flexibiliteit voor de lidstaten; is 
echter ernstig verontrust over de lage 
plafonds en erg korte termijnen die de 
lidstaten kunnen vaststellen op grond van 
artikel 4, lid 2 en lid 3, waardoor grote 
aantallen werknemers geen loon 
uitbetaald krijgen en de door de nationale 
wetgeving vastgestelde grenzen worden 
overschreden; benadrukt dat de 
formulering van met name artikel 4, lid 2 
en lid 3, erg vaag is en de lidstaten veel 
ruimte laat om hun verplichtingen op 
grond van de richtlijn aanzienlijk af te 
zwakken; is van mening dat een 
herziening van deze bepalingen moet 
worden overwogen;

Or. en

Amendement 19
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
het beoogde doel heeft bereikt, namelijk 
het waarborgen van een minimum 
beschermingsniveau voor werknemers bij 
insolventie van de werkgever, met behoud 

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
een nuttig instrument is om een minimum 
beschermingsniveau voor werknemers bij 
insolventie van de werkgever te 
waarborgen, maar wijst erop dat er nog
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van de nodige flexibiliteit voor de 
lidstaten;

altijd aanzienlijke en buitensporige 
verschillen tussen de lidstaten bestaan wat 
betreft de uitvoering ervan en wenst dat 
deze verschillen worden weggenomen;

Or. it

Amendement 20
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
het beoogde doel heeft bereikt, namelijk 
het waarborgen van een minimum 
beschermingsniveau voor werknemers bij 
insolventie van de werkgever, met behoud 
van de nodige flexibiliteit voor de 
lidstaten;

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG 
als doel heeft een minimum 
beschermingsniveau voor werknemers bij 
insolventie van de werkgever te 
waarborgen, met behoud van de nodige 
flexibiliteit voor de lidstaten;

Or. fr

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat moet worden 
gewaarborgd dat tijdens 
insolventieprocedures altijd de prioriteit 
wordt gegeven aan de uitbetaling van 
verschuldigd loon, met inbegrip van 
vergoedingen, aan de werknemers;

Or. pt
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Amendement 22
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt de te strikte definitie van de 
term "insolventie", in het bijzonder met 
betrekking tot tijdelijke en definitieve 
insolventie, in gevallen waarin de 
schuldeisers werknemers zijn1;
1 Een kwart van de gevallen van insolventie 
is het gevolg van betalingsachterstanden 
en in dergelijke gevallen van tijdelijke
insolventie moet de in amendement 46 
beschreven aanpak kunnen worden 
gevolgd.

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat de term 
"schuldeiser" moet worden gedefinieerd 
in het licht van artikel 12, onder b), van 
Richtlijn 2008/94/EG om diegenen die een 
minderheidsbelang in de onderneming 
hebben niet uit te sluiten; wenst eveneens 
dat wanneer wordt besloten de 
verplichting tot garantie te weigeren of te 
beperken rekening wordt gehouden met 
de datum waarop de werkgever insolvent 
is verklaard, indien een werknemer in 
eigen persoon of samen met nauwe 
verwanten eigenaar was van een 
essentieel deel van de onderneming of de 
vestiging van de werkgever en 
aanzienlijke invloed had op de activiteiten 
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ervan;

Or. fr

Amendement 24
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat een 
standaardminimum moet worden 
gewaarborgd voor de vergoeding voor 
werknemers in het kader van 
insolventieprocedures, dat overeenkomt 
met ten minste een maandsalaris per 
gewerkt jaar; is van mening dat deze 
betaling onmiddellijk moet worden 
gedaan door de lidstaat in kwestie, die dit 
bedrag vervolgens terugvordert van de 
onderneming, ook in het kader van een 
insolventieprocedure;

Or. pt

Amendement 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat geen 
minimumbedrag hoeft te worden 
vastgesteld voor de betalingen door het 
waarborgfonds op Europees niveau;

Schrappen

Or. en
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Amendement 26
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat geen 
minimumbedrag hoeft te worden 
vastgesteld voor de betalingen door het 
waarborgfonds op Europees niveau;

Schrappen

Or. it

Amendement 27
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat geen 
minimumbedrag hoeft te worden 
vastgesteld voor de betalingen door het 
waarborgfonds op Europees niveau;

Schrappen

Or. pt

Amendement 28
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat geen minimumbedrag 
hoeft te worden vastgesteld voor de 
betalingen door het waarborgfonds op 
Europees niveau;

7. is van mening dat een minimumbedrag 
ter schadeloosstelling moet worden 
vastgesteld voor de betalingen door het 
waarborgfonds op nationaal niveau, dat 
wordt berekend op basis van ofwel het 
minimumloon in het land waar het 
arbeidscontract is opgesteld ofwel een 
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maandelijks bedrag dat overeenkomt met 
het gemiddelde van het tijdens de 
voorgaande zes maanden uitbetaalde 
loon;
is van mening dat deze betaling door het 
waarborgfonds in elk geval: 
a) in overeenstemming moet zijn met het 
gelijkheids en non-discriminatiebeginsel; 
b) exclusief bonussen moet zijn;
c) inclusief sociale premies moet zijn;
d) inclusief voordelen in natura moet zijn;
e) tot snelle en adequate procedures moet 
kunnen leiden in geval van geschillen 
waarbij het waarborgfonds is betrokken;
is bovendien van mening dat de door de 
schuldenaar niet gehonoreerde 
ontslagvergoedingen onder het begrip 
"onvervulde aanspraken" moeten vallen, 
dat het plafond van de vergoeding niet 
lager mag zijn dan een bedrag berekend 
aan de hand van bovenstaande criteria en 
dat de termijn voor de procedure in 
kwestie (maximaal één jaar) en voor 
inschakeling van waarborgfondsen met 
het oog op de uitkering van de betaling 
moeten worden geharmoniseerd, evenals 
de periode waarin de bedragen in kwestie 
moeten worden uitgekeerd (één jaar vóór 
en een jaar na het begin van de procedure 
als de vordering deze periode betreft);

Or. fr

Amendement 29
Jelko Kacin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat geen minimumbedrag 
hoeft te worden vastgesteld voor de 

7. is van mening dat geen absoluut 
minimumbedrag hoeft te worden 
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betalingen door het waarborgfonds op 
Europees niveau;

vastgesteld voor de betalingen door het 
waarborgfonds op Europees niveau;

Or. en

Amendement 30
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat er sterke verschillen 
tussen de arbeidscontracten in de EU 
bestaan en dat dergelijke contracten ook 
binnen de lidstaten van elkaar kunnen 
verschillen; meent dan ook dat het een 
averechts effect zou hebben om op 
Europees niveau een definitie van het 
begrip "werknemer" vast te stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat er sterke verschillen 
tussen de arbeidscontracten in de EU 
bestaan en dat dergelijke contracten ook 
binnen de lidstaten van elkaar kunnen 
verschillen; meent dan ook dat het een 
averechts effect zou hebben om op 
Europees niveau een definitie van het 
begrip "werknemer" vast te stellen;

8. benadrukt dat er sterke verschillen 
tussen de arbeidscontracten in de EU 
bestaan en dat dergelijke contracten ook 
binnen de lidstaten van elkaar kunnen 
verschillen; meent dan ook dat het op dit 
moment niet mogelijk is om op Europees 
niveau een definitie van het begrip 
"werknemer" vast te stellen;

Or. fr
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Amendement 32
Jelko Kacin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat er sterke verschillen 
tussen de arbeidscontracten in de EU 
bestaan en dat dergelijke contracten ook 
binnen de lidstaten van elkaar kunnen 
verschillen; meent dan ook dat het een 
averechts effect zou hebben om op 
Europees niveau een definitie van het 
begrip "werknemer" vast te stellen;

8. benadrukt dat er sterke verschillen 
tussen de arbeidscontracten in de EU 
bestaan en dat dergelijke contracten ook 
binnen de lidstaten van elkaar kunnen 
verschillen; meent dat het niet nodig is om 
op Europees niveau een definitie van het 
begrip "werknemer" vast te stellen om de 
bescherming van werknemers in geval 
van insolventie te waarborgen;

Or. en

Amendement 33
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat er sterke verschillen 
tussen de arbeidscontracten in de EU 
bestaan en dat dergelijke contracten ook 
binnen de lidstaten van elkaar kunnen 
verschillen; meent dan ook dat het een 
averechts effect zou hebben om op 
Europees niveau een definitie van het 
begrip "werknemer" vast te stellen;

8. benadrukt dat er sterke verschillen 
tussen de arbeidscontracten in de EU 
bestaan en dat dergelijke contracten ook 
binnen de lidstaten van elkaar kunnen 
verschillen; meent dan ook dat het 
noodzakelijk is om op Europees niveau een 
definitie van het begrip "werknemer" vast 
te stellen;

Or. it

Amendement 34
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is verheugd over het feit dat 
expliciet in Richtlijn 2008/94/EG vermeld 
staat dat werknemers in deeltijd, 
werknemers met een tijdelijk contract en 
uitzendkrachten onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen 
en is van mening dat ook werknemers die 
geen standaardcontract hebben sterkere 
bescherming in geval van insolventie 
moeten genieten;

Or. it

Amendement 35
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. merkt op dat de lidstaten de bevoegdheid 
hebben om de begrippen "beloning" en 
"betaling" te definiëren, mits zij de 
algemene beginselen van gelijkheid en 
non-discriminatie naleven.

9. merkt op dat de lidstaten de bevoegdheid 
hebben om de begrippen "beloning" en 
"betaling" te definiëren, mits zij de 
algemene beginselen van gelijkheid en 
non-discriminatie van werknemers 
naleven, zodat in elk geval van insolventie 
dat ten koste kan gaan van de 
werknemers, zij schadeloos worden 
gesteld overeenkomstig de sociale 
doelstelling van Richtlijn 2008/94/EG en 
met inachtneming van de vast te stellen 
minimumbedragen (zie amendement 31);

Or. fr

Amendement 36
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat hoewel er 
verschillen bestaan tussen de wetgeving 
op het gebied van insolventie in de 
lidstaten, er ook natuurlijke 
overeenkomsten zijn; verzoekt dan ook de 
Commissie zich meer te richten op het 
vereenvoudigen van de uitwisseling van 
beste praktijken tussen de lidstaten om 
een goed beleid en goede praktijken op het 
gebied van insolventie in de EU tot stand 
te brengen in plaats van pogingen te 
ondernemen de wetgeving op het gebied 
van insolventie te harmoniseren;

Or. en

Amendement 37
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat een 
informatiecentrum voor 
grensoverschrijdende 
insolventieprocedures moet worden 
opgericht dat een elektronisch 
insolventieregister bijhoudt met 
informatie over het opstarten van de 
procedure en de hoofdlijnen van de 
wetgeving op het gebied van 
insolventieprocedures, om de 
tenuitvoerlegging van vorderingen te 
vereenvoudigen; 

Or. de

Amendement 38
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat het 
toepassingsgebied van richtlijn 
2008/94/EG te breed is en dat in het 
bijzonder de term "onvervulde 
aanspraken" te breed kan worden 
uitgelegd terwijl een aantal lidstaten een 
strikte definitie van de term beloning 
handhaaft (bijv.: exclusief 
ontslagvergoeding, bonussen, 
vergoedingsregelingen, enz.), hetgeen 
ertoe kan leiden dat aanzienlijke 
aanspraken niet worden gehonoreerd;

Or. en

Amendement 39
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wenst de overdracht van informatie 
tussen overheidsinstellingen belast met 
het beheer van handels- en 
bedrijvenregisters in alle lidstaten 
verplicht te stellen zodat de rechten van 
werknemers worden beschermd1;
1 Zo wordt voorkomen dat, bij gebrek aan 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, 
een hoofdprocedure een secondaire 
procedure blijkt te zijn.

Or. en

Amendement 40
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat uitsluitingen van 
de werkingssfeer van Richtlijn 
2008/94/EG betreffende de bescherming 
van de werknemers bij insolventie van de 
werkgever voor zover mogelijk moeten 
worden vermeden;

Or. de

Amendement 41
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat de sociale 
partners op gepaste wijze moeten worden 
betrokken bij de activiteiten van de 
waarborgfondsen;

Or. it

Amendement 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. merkt op dat er op dit moment geen 
regels bestaan voor het op elkaar 
afstemmen van de insolventieprocedures 
van verschillende ondernemingen van 
hetzelfde concern; verzoekt om 
nauwkeuriger regels op EU-niveau over 
de coördinatie en het doeltreffende beheer 
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van insolventieprocedures van 
internationale concerns; benadrukt 
bovendien dat regels over de 
verplichtingen van 
onderaannemingsketens kunnen 
bijdragen aan de bescherming van 
werknemers in het kader van 
insolventieprocedures;

Or. en

Amendement 43
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de waarborginstellingen 
garant te staan wanneer een 
insolventieprocedure wordt gestart 
uitsluitend ten gevolge van betalings- of 
vorderingsachterstanden van de 
onderneming in kwestie;

Or. fr

Amendement 44
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. verlangt dat wanneer een 
hoofdprocedure voor insolventie wordt 
gestart jegens een schuldplichtige 
werkgever, de bewindvoerder bevoegd is 
om gedurende een periode van zes 
maanden met terugwerkende kracht tot 
het behoud van activa te besluiten indien 
de onderneming in kwestie kapitaal heeft 
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verplaatst; acht het bovendien wenselijk 
dat de bewindvoerder de aan de 
onderneming verschuldigde bedragen 
door middel van aangepaste prioritaire 
procedures kan invorderen voordat 
schulden aan schuldeisers worden 
terugbetaald en als alternatief voor de 
overdracht van vorderingen;

Or. fr

Amendement 45
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. is van mening dat het begrip 
"misbruik" moet worden gedefinieerd 
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen als "elke wanpraktijk 
die schade berokkent aan een 
waarborginstelling doordat deze leidt tot 
een kunstmatige loonvordering en dus tot 
een onrechtmatige verplichting tot 
honorering van aanspraken voor de 
instelling in kwestie", door achterhouding 
van de datum waarop de werkgever 
insolvent is verklaard;

Or. fr

Amendement 46
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 sexies. verlangt dat de termijnen voor de 
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hoofd- en secondaire procedures worden 
geharmoniseerd en verkort zodat de 
bescherming en de rechtszekerheid van de 
werknemers worden gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 47
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 septies. wenst dat de data waarop de 
onbetaalde vorderingen worden bepaald, 
worden vastgesteld ervan uitgaande dat de 
datum van het besluit over het verzoek om 
het opstarten van een 
insolventieprocedure overeenkomt met de 
datum waarop de werkgever insolvent 
wordt verklaard;

Or. fr

Amendement 48
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 octies. wenst dat het niveau van 
harmonisatie van de 
insolvabiliteitsprocedures niet onder het 
niveau ligt dat is vastgesteld in 
Verordening nr. 1346/2000 en in Richtlijn 
2008/94/EG;

Or. fr
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Amendement 49
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst op Richtlijn 2008/94/EG 
betreffende de bescherming van de 
werknemers bij insolventie van de 
werkgever;

Or. en

Amendement 50
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. erkent dat er momenteel te veel 
verschillen bestaan tussen de rangorde 
van schuldeisers in de lidstaten, waardoor 
de uitkomst van gerechtelijke procedures 
minder voorspelbaar is; verzoekt de 
Commissie de argumenten te overwegen 
voor een wetgevingsinitiatief om de 
rangorde van vorderingen van 
schuldeisers, pandrechten, hypotheken en 
andere waarborgen te harmoniseren, 
teneinde de huidige regels op het gebied 
van insolventie en herstructurering te 
vereenvoudigen en partijen niet langer in 
de verleiding te brengen zich te 
verplaatsen naar andere rechtsgebieden 
met gunstiger gerechtelijke procedures; 
merkt echter op dat pogingen om de regels 
betreffende het eigendomsvoorbehoud, 
schuldeisers met recessierechten, de rol 
van schuldeisers die verbonden partijen 
zijn, administratieve uitgaven evenals de 
regels betreffende compensatie te 
harmoniseren, noch wenselijk noch 
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haalbaar zijn op Europees niveau;

Or. en


