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Poprawka 1
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że przepisy dotyczące 
procedury sekwestru sądowego odnoszą się 
do szeregu obszarów prawa, takich jak 
prawo gruntowe, prawo pracy i prawo 
zobowiązań, które nierzadko są bardzo 
złożone i różnią się w zależności od 
państwa członkowskiego oraz od 
krajowych tradycji;

1. zauważa, że przepisy dotyczące 
procedury sekwestru sądowego odnoszą się 
do szeregu obszarów prawa, takich jak 
prawo gruntowe, prawo pracy i prawo 
zobowiązań, które nierzadko są bardzo 
złożone i różnią się w zależności od 
państwa członkowskiego, co uniemożliwia 
zarówno uproszczenie postępowań 
upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 
jak również równe traktowanie wierzycieli 
mających siedzibę w UE;

Or. en

Poprawka 2
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że swoboda przedsiębiorczości 
i zwiększona mobilność przedsiębiorstw 
między państwami członkowskimi 
uwidoczniły potrzebę lepszej koordynacji
prawa dotyczącego niewypłacalności w 
celu zwalczania negatywnych skutków 
„turystyki upadłościowej” dla 
pracowników;

2. zauważa, że swoboda przedsiębiorczości 
i zwiększona mobilność przedsiębiorstw 
między państwami członkowskimi 
uwidoczniły potrzebę pewnej harmonizacji 
prawa dotyczącego niewypłacalności w 
celu zwalczania negatywnych skutków 
„turystyki upadłościowej” dla 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 3
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. obawia się jednak, że większa 
harmonizacja może mieć negatywny 
wpływ na konkurencyjność państw 
członkowskich, a zatem na potencjalne 
możliwości zatrudnienia;

skreślony

Or. en

Poprawka 4
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. obawia się jednak, że większa 
harmonizacja może mieć negatywny
wpływ na konkurencyjność państw 
członkowskich, a zatem na potencjalne 
możliwości zatrudnienia;

3. jest zdania, że większa harmonizacja 
może mieć pozytywny wpływ na 
konkurencyjność państw członkowskich, a 
zatem na potencjalne możliwości 
zatrudnienia; rozbieżności pomiędzy 
krajowymi przepisami prawnymi 
dotyczącymi niewypłacalności i 
restrukturyzacji stwarzają przeszkody, 
przewagę konkurencyjną lub niekorzystne 
warunki konkurencji, a także utrudnienia 
dla przedsiębiorstw w obrębie UE, które 
prowadzą działalność lub posiadają 
własność transgraniczną; harmonizacja 
przepisów prawnych dotyczących 
niewypłacalności w jeszcze większym 
stopniu przyczyni się do wyrównania 
warunków konkurencji, do zniesienia 
przeszkód utrudniających pomyślną 
restrukturyzację przedsiębiorstw w stanie 
upadłości oraz do zachowania miejsc 
pracy;
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Or. en

Poprawka 5
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. obawia się jednak, że większa 
harmonizacja może mieć negatywny wpływ 
na konkurencyjność państw 
członkowskich, a zatem na potencjalne 
możliwości zatrudnienia;

3. podkreśla, że większa harmonizacja
postępowań upadłościowych zapewnia 
większe równouprawnienie, mniejsze 
zainteresowanie przedsiębiorstw 
„turystyką upadłościową”, a także 
mniejsze ryzyko znalezienia się przez 
pracowników w sytuacji niewypłacalności
na terytorium państwa oferującego im 
większą ochronę;

Or. fr

Poprawka 6
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. obawia się jednak, że większa 
harmonizacja może mieć negatywny
wpływ na konkurencyjność państw 
członkowskich, a zatem na potencjalne 
możliwości zatrudnienia;

3. uważa, że większa harmonizacja może 
mieć pozytywny wpływ na 
konkurencyjność UE i państw 
członkowskich, zwiększając zarówno
potencjalne możliwości zatrudnienia, jak i 
środki służące ochronie pracowników;

Or. it

Poprawka 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że prawo pracy należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz 
że debaty dotyczące ustanowienia 
wspólnych przepisów dotyczących 
niewypłacalności nie mogą zawierać 
żadnych odniesień do wspólnych 
przepisów dotyczących prawa pracy;

skreślony

Or. de

Poprawka 8
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że prawo pracy należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz że 
debaty dotyczące ustanowienia wspólnych 
przepisów dotyczących niewypłacalności
nie mogą zawierać żadnych odniesień do 
wspólnych przepisów dotyczących prawa 
pracy;

4. zaznacza, że prawo pracy należy przede 
wszystkim do kompetencji państw 
członkowskich, zauważa jednak, że w 
zakresie niewypłacalności, w kontekście 
postępującej globalizacji i kryzysu 
gospodarczego, należy przeanalizować 
kwestię ujednolicenia tego postępowania z 
perspektywy praw pracowników;

Or. fr

Poprawka 9
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że prawo pracy należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz że 

4. zaznacza, iż mimo tego, że prawo pracy 
należy do kompetencji państw 
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debaty dotyczące ustanowienia wspólnych 
przepisów dotyczących niewypłacalności 
nie mogą zawierać żadnych odniesień do 
wspólnych przepisów dotyczących prawa 
pracy;

członkowskich, ustanowienie wspólnych 
przepisów dotyczących niewypłacalności 
może doprowadzić do lepszej 
wspólnotowej koordynacji w tej dziedzinie;

Or. it

Poprawka 10
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że prawo pracy należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz 
że debaty dotyczące ustanowienia 
wspólnych przepisów dotyczących 
niewypłacalności nie mogą zawierać 
żadnych odniesień do wspólnych
przepisów dotyczących prawa pracy;

4. zaznacza, że prawo dotyczące 
niewypłacalności może wywierać wpływ 
na prawo pracy i domaga się 
uwzględnienia przez UE przepisów 
dotyczących prawa pracy podczas 
ustanawiania przepisów dotyczących 
niewypłacalności;

Or. de

Poprawka 11
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że prawo pracy należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz że 
debaty dotyczące ustanowienia wspólnych 
przepisów dotyczących niewypłacalności 
nie mogą zawierać żadnych odniesień do 
wspólnych przepisów dotyczących prawa
pracy;

4. zaznacza, że prawo pracy należy do 
kompetencji państw członkowskich oraz że 
debaty dotyczące ustanowienia wspólnych 
przepisów dotyczących niewypłacalności 
nie mogą zawierać żadnych odniesień do 
wspólnych przepisów dotyczących prawa 
pracy; jednak różne definicje pojęć 
„zatrudnienie” i „pracownik” w 
państwach członkowskich nie powinny 
naruszać praw pracowników w wypadku 
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niewypłacalności;

Or. en

Poprawka 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że niezależnie od postanowień 
art. 4 dyrektywy 2008/94/WE, czas 
trwania okresu, w odniesieniu do którego 
instytucja udzielająca gwarancji ma 
dokonać spłaty zobowiązań pozostających 
do spłaty jest w dalszym ciągu zbyt krótki, 
a pułapy mające zastosowanie do tych 
płatności są w dalszym ciągu zbyt niskie –
również z powodu znacznych różnic 
między państwami członkowskimi w 
zakresie stosowania dyrektywy – w 
związku z czym wzywa do ich zwiększenia; 

Or. it

Poprawka 13
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z żalem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników dotykają skutki 
postępowań upadłościowych, co może 
mieć związek z kryzysem gospodarczym 
oraz zauważa, że istotne dla 
funkcjonowania systemu transgraniczne 
instytucje finansowe odgrywają kluczową 
rolę w tym obszarze;

5. z żalem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników dotykają skutki 
postępowań upadłościowych wynikających
z kryzysu gospodarczego;
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Or. fr

Poprawka 14
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z żalem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników dotykają skutki 
postępowań upadłościowych, co może 
mieć związek z kryzysem gospodarczym 
oraz zauważa, że istotne dla 
funkcjonowania systemu transgraniczne 
instytucje finansowe odgrywają kluczową 
rolę w tym obszarze;

5. z żalem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników, zwłaszcza kobiet i 
osób w wieku powyżej 45 lat, dotykają 
skutki postępowań upadłościowych, co 
może mieć związek z kryzysem 
gospodarczym oraz zauważa, że istotne dla 
funkcjonowania systemu transgraniczne 
instytucje finansowe odgrywają kluczową 
rolę w tym obszarze;

Or. ro

Poprawka 15
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z żalem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników dotykają skutki 
postępowań upadłościowych, co może 
mieć związek z kryzysem gospodarczym 
oraz zauważa, że istotne dla 
funkcjonowania systemu transgraniczne 
instytucje finansowe odgrywają kluczową 
rolę w tym obszarze;

5. z niepokojem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników dotykają skutki 
postępowań upadłościowych i uważa, że 
wskazuje to na bardzo poważne skutki, 
jakie niesie ze sobą kryzys w obszarze 
gospodarczym i społecznym;

Or. it

Poprawka 16
Franz Obermayr
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z żalem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników dotykają skutki 
postępowań upadłościowych, co może 
mieć związek z kryzysem gospodarczym 
oraz zauważa, że istotne dla 
funkcjonowania systemu transgraniczne 
instytucje finansowe odgrywają kluczową 
rolę w tym obszarze;

5. z żalem zauważa, że coraz większą 
liczbę pracowników dotykają skutki 
postępowań upadłościowych, co może 
mieć związek z kryzysem finansowym 
i gospodarczym oraz zauważa, że istotne 
dla funkcjonowania systemu 
transgraniczne instytucje finansowe 
odgrywają kluczową rolę w tym obszarze;

Or. de

Poprawka 17
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE 
spełniła cel zagwarantowania
minimalnego stopnia ochrony 
pracowników w przypadku 
niewypłacalności, utrzymując 
jednocześnie adekwatny stopień 
elastyczności dla państw członkowskich;

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE 
gwarantuje minimalny stopień ochrony 
pracowników w przypadku 
niewypłacalności; uważa jednak, że 
roszczenia pracowników muszą być 
traktowane bardziej priorytetowo w 
stosunku do roszczeń innych wierzycieli, a 
także że należy lepiej koordynować 
pierwszeństwo roszczeń wierzycieli, tak 
aby ograniczyć możliwości konkurowania 
przez państwa członkowskie jeżeli chodzi o 
bezpieczeństwo pracowników w przypadku 
niewypłacalności;

Or. en

Poprawka 18
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE 
spełniła cel zagwarantowania minimalnego 
stopnia ochrony pracowników w 
przypadku niewypłacalności, utrzymując 
jednocześnie adekwatny stopień 
elastyczności dla państw członkowskich;

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE 
spełnia cel zagwarantowania minimalnego 
stopnia ochrony pracowników w 
przypadku niewypłacalności, zapewniając 
jednocześnie państwom członkowskim 
odpowiedni stopień elastyczności; jest 
jednak poważnie zaniepokojony niskimi 
pułapami oraz krótkimi terminami 
ustalonymi przez państwa członkowskie w 
ramach możliwości, jaką oferuje art. 4
ust. 2 i 3, co powoduje w przypadku dużej 
liczby pracowników, że niewypłacone im 
wynagrodzenia przekraczają granice 
ustanowione w prawie krajowym;
podkreśla, że szczególnie brzmienie art. 4 
ust. 2 i 3 jest bardzo niejasne i pozostawia 
państwom członkowskim znaczną 
swobodę, jeżeli chodzi o umniejszanie ich 
zobowiązań wynikających z niniejszej 
dyrektywy; uważa, że należy wziąć pod 
uwagę dokonanie przeglądu tych 
przepisów;

Or. en

Poprawka 19
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE 
spełniła cel zagwarantowania minimalnego 
stopnia ochrony pracowników w 
przypadku niewypłacalności, utrzymując 
jednocześnie adekwatny stopień 
elastyczności dla państw członkowskich;

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE jest 
użytecznym sposobem zagwarantowania 
minimalnego stopnia ochrony 
pracowników w przypadku 
niewypłacalności, wskazuje jednak, że w 
dalszym ciągu utrzymują się znaczne 
różnice między państwami członkowskimi 
w zakresie stosowania tej dyrektywy i 
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wzywa do zniesienia tych różnic;

Or. it

Poprawka 20
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE
spełniła cel zagwarantowania
minimalnego stopnia ochrony 
pracowników w przypadku 
niewypłacalności, utrzymując jednocześnie 
adekwatny stopień elastyczności dla 
państw członkowskich;

6. uważa, że dyrektywa 2008/94/WE ma 
na celu zagwarantowanie minimalnego 
stopnia ochrony pracowników w 
przypadku niewypłacalności, utrzymując 
jednocześnie adekwatny stopień 
elastyczności dla państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 21
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. nalega na potrzebę zapewnienia, by w
postępowaniu upadłościowym zawsze 
priorytetowo traktowano pracowników 
pod względem wypłaty należnego 
wynagrodzenia wraz z odszkodowaniem;

Or. pt

Poprawka 22
Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ubolewa nad faktem zbyt 
rygorystycznej definicji niewypłacalności 
w przypadku gdy wierzycielem jest 
pracownik, w szczególności w odniesieniu 
do tymczasowej lub ostatecznej upadłości 
(1); 
((1) Jedna czwarta przypadków 
niewypłacalności wynika z opóźnień 
płatności, w związku z czym taka 
tymczasowa niewypłacalność powinna 
podlegać preferencyjnym rozwiązaniom, o 
których mowa w poprawce 46)

Or. fr

Poprawka 23
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że należałoby zdefiniować 
pojęcie „wierzyciel”, w świetle art. 12 lit. 
b) dyrektywy 2008/94/WE, aby nie 
wyłączać osób posiadających 
mniejszościowy udział w 
przedsiębiorstwie; chciałby również, aby 
decyzja o odrzuceniu lub ograniczeniu 
zobowiązania gwarancyjnego była 
podejmowana z uwzględnieniem terminu 
wystąpienia niewypłacalności 
pracodawcy, w przypadku gdy pracownik 
posiadał, sam lub wspólnie z rodziną i 
krewnymi, znaczny udział w 
przedsiębiorstwie lub zakładzie 
pracodawcy oraz miał istotny wpływ na 
jego działalność;
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Or. fr

Poprawka 24
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. nalega na konieczność 
zagwarantowania standardowego 
minimum, jeżeli chodzi o odszkodowania 
dla pracowników w postępowaniu 
upadłościowym, będącego równowartością 
przynajmniej miesięcznego 
wynagrodzenia za każdy przepracowany 
rok; odszkodowanie takie powinno zostać 
wypłacone niezwłocznie przez dane 
państwo członkowskie, które powinno 
następnie domagać się zwrotu odnośnej 
kwoty przez przedsiębiorstwo, również w 
ramach postępowania upadłościowego;

Or. pt

Poprawka 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nie uważa, by konieczne było ustalenie 
minimalnej kwoty opłat dokonanych przez 
instytucję udzielającą gwarancji na 
szczeblu europejskim;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Sergio Gaetano Cofferati
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nie uważa, by konieczne było ustalenie 
minimalnej kwoty opłat dokonanych przez 
instytucję udzielającą gwarancji na 
szczeblu europejskim;

skreślony

Or. it

Poprawka 27
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nie uważa, by konieczne było ustalenie 
minimalnej kwoty opłat dokonanych przez 
instytucję udzielającą gwarancji na 
szczeblu europejskim;

skreślony

Or. pt

Poprawka 28
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nie uważa, by konieczne było ustalenie 
minimalnej kwoty opłat dokonanych przez 
instytucję udzielającą gwarancji na 
szczeblu europejskim;

7. uważa, że konieczne jest ustalenie 
minimalnej kwoty odszkodowawczej opłat 
dokonanych przez instytucję udzielającą 
gwarancji na szczeblu krajowym, w 
oparciu o mechanizm obliczeniowy 
powiązany z najniższym wynagrodzeniem 
w kraju właściwym dla umowy o pracę lub 
ze średnią sumy wynagrodzeń z ostatnich 
sześciu miesięcy.
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W każdym przypadku wypłata tego 
odszkodowania z funduszu 
gwarancyjnego spełnia następujące 
warunki:
a) zgodność z zasadą równouprawnienia i 
niedyskryminacji,
b) wyłączenie premii,
c) uwzględnienie składek na 
ubezpieczenie społeczne,
d) uwzględnienie korzyści w naturze,
e) przewiduje szybkie i sprawne procedury 
w przypadku sporów dotyczących 
gwarancji.
Ponadto pojęcie „niezapłaconej 
wierzytelności” powinno obejmować 
odprawę, której dłużnik nie wypłacił, a 
wysokość odprawy nie może być niższa od 
kwoty obliczonej w oparciu o takie same 
kryteria jak określono powyżej; konieczne 
jest również ujednolicenie czasu trwania 
postępowania (do roku) i terminy wypłaty 
środków z funduszy gwarancyjnych 
umożliwiających wypłatę odszkodowania 
oraz okresu jego wypłaty (rok przed 
rozpoczęciem postępowania i rok po, jeżeli 
wierzytelność obejmuje ten okres);

Or. fr

Poprawka 29
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nie uważa, by konieczne było ustalenie 
minimalnej kwoty opłat dokonanych przez 
instytucję udzielającą gwarancji na 
szczeblu europejskim;

7. nie uważa, by konieczne było ustalenie 
najniższej minimalnej kwoty opłat 
dokonanych przez instytucję udzielającą 
gwarancji na szczeblu europejskim;

Or. en
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Poprawka 30
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na zmienny charakter 
umów o pracę na przestrzeni UE oraz 
różnorodność takich umów w państwach 
członkowskich; uważa zatem, że próba 
zdefiniowania terminu „pracownik” na 
szczeblu europejskim nie ma sensu;

skreślony

Or. en

Poprawka 31
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na zmienny charakter 
umów o pracę na przestrzeni UE oraz 
różnorodność takich umów w państwach 
członkowskich; uważa zatem, że próba
zdefiniowania terminu „pracownik” na 
szczeblu europejskim nie ma sensu;

8. zwraca uwagę na zmienny charakter 
umów o pracę na przestrzeni UE oraz 
różnorodność takich umów w państwach 
członkowskich; uważa zatem, że nie ma 
obecnie możliwości zdefiniowania terminu
„pracownik” na szczeblu europejskim;

Or. fr

Poprawka 32
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na zmienny charakter 8. zwraca uwagę na zmienny charakter 
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umów o pracę na przestrzeni UE oraz 
różnorodność takich umów w państwach 
członkowskich; uważa zatem, że próba 
zdefiniowania terminu „pracownik” na 
szczeblu europejskim nie ma sensu;

umów o pracę na przestrzeni UE oraz 
różnorodność takich umów w państwach 
członkowskich; uważa, że próba 
zdefiniowania terminu „pracownik” na 
szczeblu europejskim, aby zapewnić 
ochronę pracowników w przypadku 
niewypłacalności, nie jest konieczna;

Or. en

Poprawka 33
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę na zmienny charakter 
umów o pracę na przestrzeni UE oraz 
różnorodność takich umów w państwach 
członkowskich; uważa zatem, że próba 
zdefiniowania terminu „pracownik” na 
szczeblu europejskim nie ma sensu;

8. zwraca uwagę na zmienny charakter 
umów o pracę na przestrzeni UE oraz 
różnorodność takich umów w państwach 
członkowskich; uważa zatem, że próba 
zdefiniowania terminu „pracownik” na 
szczeblu europejskim jest niezbędna;

Or. it

Poprawka 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem podkreśla fakt, że 
dyrektywa 2008/94/WE wyraźnie obejmuje 
swoim zakresem stosowania pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin, pracowników zatrudnionych w 
oparciu o umowę na czas określony i 
pracowników o czasowym stosunku pracy, 
oraz uważa, że niezbędne jest 
wzmocnienie ochrony na wypadek 
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niewypłacalności także z myślą o 
pracownikach zatrudnionych w oparciu o 
umowy nietypowe;

Or. it

Poprawka 35
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zauważa, że do kompetencji państw 
członkowskich należy definicja terminów
„wynagrodzenie” i „płaca”, pod 
warunkiem, że są one zgodne z ogólnymi 
zasadami równouprawnienia i 
niedyskryminacji;

9. zauważa, że do kompetencji państw 
członkowskich należy definicja terminów
„wynagrodzenie” i „płaca”, pod 
warunkiem, że są one zgodne z ogólnymi 
zasadami równouprawnienia i 
niedyskryminacji między pracownikami, w 
celu zapewnienia, że każdy przypadek 
upadłości na ich szkodę jest uwzględniany 
przy wypłacie odszkodowania zgodnie z 
celem socjalnym przyświecającym 
dyrektywie 2008/94/WE i minimalnymi 
kwotami, które zostaną określone (zob. 
poprawka 31);

Or. fr

Poprawka 36
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 a. jest przekonany, że choć przepisy 
prawa dotyczącego niewypłacalności 
różnią się w poszczególnych państwach 
członkowskich, istnieją w nich naturalne 
podobieństwa; wzywa zatem Komisję, by w 
większym stopniu skupiła się na 
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ułatwianiu wymiany wzorców pomiędzy 
państwami członkowskimi w celu 
stworzenia właściwej polityki i praktyk w 
dziedzinie niewypłacalności w całej UE, 
nie zaś dążyła do harmonizacji przepisów 
prawnych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 37
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 a. uważa, że należy stworzyć punkt 
informacyjny ds. transgranicznych 
postępowań upadłościowych, który będzie 
prowadził elektroniczny rejestr upadłości 
informujący o wszczęciu postępowań oraz 
o podstawowych elementach prawa 
dotyczącego postępowania 
upadłościowego, aby ułatwić dochodzenie 
roszczeń;

Or. de

Poprawka 38
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 a. jest zdania, że zakres zastosowania 
dyrektywy 2008/94/WE, a w szczególności 
rozumienie terminu „zaległe roszczenie”, 
jest zbyt szeroki, ponieważ szereg państw 
członkowskich stosuje węższą decyzję 
wynagrodzenia (tzn. z wyłączeniem 
odprawy, premii, zwrotu kosztów itp.), 
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czego wynikiem może być brak realizacji 
znacznych roszczeń;

Or. en

Poprawka 39
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. chciałby, aby przekazywanie 
informacji między organami administracji 
odpowiedzialnymi za zarządzanie 
rejestrami handlowymi i spółek we 
wszystkich państwach członkowskich było 
obowiązkowe i służyło ochronie praw 
pracowniczych (1);
((1) aby uniknąć sytuacji, w której 
postępowanie główne nie okaże się, z 
powodu braku wymiany informacji między 
państwami członkowskimi, jedynie 
postępowaniem pobocznym)

Or. fr

Poprawka 40
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 a. uważa, że należy w jak największym 
stopniu unikać wyłączeń z zakresu 
zastosowania dyrektywy 2008/94/WE 
w sprawie ochrony pracowników na 
wypadek niewypłacalności pracodawcy;

Or. de
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Poprawka 41
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 a. uważa, że rolę, jaką odgrywają 
instytucje udzielające gwarancji należy 
wesprzeć poprzez odpowiednie 
zaangażowanie partnerów społecznych;

Or. it

Poprawka 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 b. zwraca uwagę, że w chwili obecnej 
nie istnieją zasady koordynacji 
postępowania upadłościowego w 
odniesieniu do poszczególnych 
przedsiębiorstw należących do tej samej 
grupy przedsiębiorstw; domaga się 
przyjęcia na szczeblu UE reguł, które 
przyczynią się do lepszej koordynacji i 
skutecznego zarządzania upadłości grup 
międzynarodowych; podkreśla ponadto, że 
zasady dotyczące odpowiedzialności sieci 
podwykonawców mogą pomóc w ochronie 
pracowników dotkniętych postępowaniami 
upadłościowymi;

Or. en

Poprawka 43
Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. zwraca się do organów gwarancyjnych 
o podjęcie się roli gwaranta w przypadku 
postępowania upadłościowego 
wynikającego wyłącznie z opóźnień w 
płatnościach lub ściąganiu należności 
przez przedsiębiorstwo;

Or. fr

Poprawka 44
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. domaga się, aby w przypadku otwarcia 
głównego postępowania upadłościowego 
przeciwko pracodawcy – dłużnikowi, 
syndyk miał prawo, w okresie sześciu 
miesięcy, ogłosić zabezpieczenie aktywów 
z mocą wsteczną, jeżeli spółka 
przystąpiłaby do przeniesienia kapitału; 
apeluje, aby syndyk miał prawo
ściągnięcia – w drodze odpowiednich i 
priorytetowych procedur – kwot należnych 
przedsiębiorstwu na poczet rozliczeń z 
wierzycielami i alternatywnie do 
przeniesienia wierzytelności;

Or. fr

Poprawka 45
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9d. uważa, że konieczne jest 
sprecyzowanie pojęcia „nadużycie” 
zgodnie z orzecznictwem ETS jako 
„wszelkich niezgodnych z prawem działań 
na szkodę organów gwarancyjnych 
poprzez sztuczne tworzenie wierzytelności 
pracowniczej i nałożenie tym samym na te 
organy niezgodnie z prawem obowiązku 
zapłaty”, przy określeniu daty wystąpienia 
niewypłacalności pracodawcy;

Or. fr

Poprawka 46
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9e. apeluje, aby czas trwania 
postępowania głównego i pobocznego 
został ujednolicony i skrócony, aby 
zapewnić ochronę i bezpieczeństwo 
prawne pracowników;

Or. fr

Poprawka 47
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9f. domaga się, aby data zapadalności 
niezapłaconych wierzytelności była 
dokładnie wskazana przy określaniu 
terminu wystąpienia niewypłacalności 
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pracodawcy, którym będzie data decyzji w 
sprawie wniosku o otwarcie postępowania 
upadłościowego;

Or. fr

Poprawka 48
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9g. apeluje, aby ujednolicenie postępowań 
upadłościowych nie ograniczało się do 
ujednolicenia przewidzianego w 
rozporządzeniu nr 1346/2000 oraz w 
dyrektywie 2008/94/WE;

Or. fr

Poprawka 49
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9 b. mając na uwadze dyrektywę 
2008/94/WE w sprawie ochrony 
pracowników na wypadek 
niewypłacalności pracodawcy;

Or. en

Poprawka 50
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9 c. uznaje, że brak obecnie harmonizacji 
jeżeli chodzi o ranking wierzycieli, co 
ogranicza przewidywalność wyników 
postępowania sądowego; wzywa Komisję 
do uwzględnienia argumentów za 
wysunięciem inicjatywy ustawodawczej w 
celu zharmonizowania pierwszeństwa 
roszczeń wierzycieli, zastawów, hipotek i 
innych gwarancji, która uprościłaby 
aktualne zasady dotyczące 
niewypłacalności i restrukturyzacji oraz 
zniosła wszelkie bodźce zachęcające 
strony do przenoszenia się do innych 
jurysdykcji, w których procedury sądowe 
są korzystniejsze; zwraca jednak uwagę, 
że wszelkie próby harmonizacji zasad 
odnoszące się do zachowania tytułu, 
wierzycieli z prawem unieważnienia, roli 
wierzycieli będących powiązanymi 
stronami, kosztów administracyjnych, a 
także zasad dotyczących rekompensat nie 
są ani pożądane ani wykonalne na 
szczeblu europejskim;

Or. en


