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Amendamentul 1
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că normele care reglementează 
procedurile de lichidare vizează un număr 
de domenii ale dreptului, precum dreptul
funciar, dreptul muncii și dreptul
contractual, dintre care unele sunt foarte 
complexe și diferă de la un stat membru la 
altul în funcție de tradițiile naționale;

1. constată că normele care reglementează 
procedurile de lichidare vizează un număr 
de domenii ale dreptului, precum dreptul
funciar, dreptul muncii și dreptul
contractual, dintre care unele sunt foarte 
complexe și diferă de la un stat membru la 
altul, ceea ce împiedică atât simplificarea 
procedurilor de insolvență și de 
restructurare, cât și tratamentul egal 
aplicat creditorilor din cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 2
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că libertatea de stabilire și
mobilitatea sporită a întreprinderilor între 
statele membre au evidențiat nevoia unei
mai bune coordonări a dreptului
insolvenței în vederea combaterii efectelor 
negative ale „turismului insolvenței” 
asupra angajaților;

2. constată că libertatea de stabilire și
mobilitatea sporită a întreprinderilor între 
statele membre au evidențiat nevoia unui 
grad mai mare de armonizare a dreptului
insolvenței în vederea combaterii efectelor 
negative ale „turismului insolvenței” 
asupra angajaților;

Or. en

Amendamentul 3
Jelko Kacin
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată totuși de faptul că o 
armonizare sporită ar putea avea un 
impact negativ asupra competitivității
statelor membre și, prin urmare, asupra
potențialelor oportunități de ocupare a 
forței de muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 4
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată totuși de faptul că o 
armonizare sporită ar putea avea un impact 
negativ asupra competitivității statelor 
membre și, prin urmare, asupra
potențialelor oportunități de ocupare a 
forței de muncă;

3. este de părere că o armonizare sporită ar 
putea avea un impact pozitiv asupra
competitivității statelor membre și, prin 
urmare, asupra potențialelor oportunități de 
ocupare a forței de muncă; disparitățile 
dintre drepturile naționale ale insolvenței 
și restructurării conduc la crearea de 
obstacole, de avantaje și/sau de 
dezavantaje, din punctul de vedere al 
competitivității, sau la apariția de 
dificultăți pentru întreprinderile cu 
activități sau proprietăți transfrontaliere, 
din cadrul UE; armonizarea regimurilor 
de insolvență vor permite, ulterior, 
promovarea unui mediu concurențial 
echitabil, îndepărtarea obstacolelor din 
calea unei restructurări de succes a 
întreprinderilor aflate în insolvență și 
păstrarea locurilor de muncă;

Or. en
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Amendamentul 5
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată totuși de faptul că o 
armonizare sporită ar putea avea un 
impact negativ asupra competitivității
statelor membre și, prin urmare, asupra
potențialelor oportunități de ocupare a 
forței de muncă;

3. subliniază faptul că o armonizare sporită 
a procedurilor de insolvabilitate permite 
consolidarea egalității, scăderea 
interesului întreprinderilor față de 
„turismul insolvenței”, precum și 
reducerea riscurilor de intrare în situație 
de insolvență, într-un context care 
presupune o protecție sporită a 
angajatului;

Or. fr

Amendamentul 6
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată totuși de faptul că o 
armonizare sporită ar putea avea un impact 
negativ asupra competitivității statelor 
membre și, prin urmare, asupra
potențialelor oportunități de ocupare a 
forței de muncă;

3. consideră că o armonizare sporită ar 
putea avea un impact pozitiv asupra
competitivității europene și a statelor 
membre, sporind atât potențialele
oportunități de ocupare a forței de muncă 
cât și măsurile de protejare a lucrătorilor;

Or. it

Amendamentul 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că dreptul muncii este 
responsabilitatea statelor membre și că
nicio dezbatere referitoare la stabilirea de 
norme comune privind insolvența nu
trebuie să includă nicio trimitere la 
normele comune privind dreptul muncii;

eliminat

Or. de

Amendamentul 8
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că dreptul muncii este 
responsabilitatea statelor membre și că
nicio dezbatere referitoare la stabilirea de 
norme comune privind insolvența nu
trebuie să includă nicio trimitere la 
normele comune privind dreptul muncii;

4. subliniază faptul că dreptul muncii este, 
în principal, responsabilitatea statelor 
membre, cu toate acestea, ia act de faptul 
că, în materie de insolvență, în contextul 
unei globalizări sporite, chiar de criză 
economică, armonizarea acestei proceduri 
trebuie examinată din perspectiva 
dreptului lucrătorilor;

Or. fr

Amendamentul 9
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că dreptul muncii este 
responsabilitatea statelor membre și că
nicio dezbatere referitoare la stabilirea de 
norme comune privind insolvența nu
trebuie să includă nicio trimitere la 

4. subliniază că, chiar dacă dreptul muncii 
este responsabilitatea statelor membre,
stabilirea de norme comune privind
insolvența poate determina o mai bună 
coordonare la nivel comunitar în acest 
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normele comune privind dreptul muncii; sens;

Or. it

Amendamentul 10
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că dreptul muncii este 
responsabilitatea statelor membre și că
nicio dezbatere referitoare la stabilirea de 
norme comune privind insolvența nu
trebuie să includă nicio trimitere la
normele comune privind dreptul muncii;

4. subliniază faptul că dreptul insolvenței 
poate avea efecte asupra dreptului muncii 
și solicită ca UE să țină seama în cadrul 
normelor privind insolvența de normele 
privind dreptul muncii;

Or. de

Amendamentul 11
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că dreptul muncii este 
responsabilitatea statelor membre și că
nicio dezbatere referitoare la stabilirea de 
norme comune privind insolvența nu
trebuie să includă nicio trimitere la normele 
comune privind dreptul muncii;

4. subliniază faptul că dreptul muncii este 
responsabilitatea statelor membre și că
nicio dezbatere referitoare la stabilirea de 
norme comune privind insolvența nu
trebuie să includă nicio trimitere la normele 
comune privind dreptul muncii; cu toate 
acestea, definițiile diferite ale „ocupării 
forței de muncă” și ale „angajatului” în 
statele membre nu ar trebui să submineze 
drepturile angajaților în eventualitatea 
unei insolvențe;

Or. en
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Amendamentul 12
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în ciuda dispozițiilor 
articolului 4 din Directiva 2008/94/CE de 
scurtare a duratei perioadei pentru care 
creanțele neachitate urmează să fie plătite 
de către instituția de garantare și de 
reducere a plafoanelor plăților din cauza 
diferențelor majore dintre statele membre 
în ceea ce privește aplicarea directivei, se 
impune totuși o creștere a acestora;

Or. it

Amendamentul 13
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă cu regret numărul în creștere de
lucrători afectați de procedurile de 
insolvență care pot fi atribuite crizei 
economice și constată că instituțiile 
financiare transfrontaliere de importanță 
sistemică joacă un rol vital în acest 
domeniu;

5. observă cu regret numărul în creștere de
lucrători afectați de procedurile de 
insolvență care pot fi atribuite crizei 
economice;

Or. fr

Amendamentul 14
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă cu regret numărul în creștere de 
lucrători afectați de procedurile de 
insolvență care pot fi atribuite crizei 
economice și constată că instituțiile 
financiare transfrontaliere de importanță 
sistemică joacă un rol vital în acest 
domeniu;

5. observă cu regret numărul în creștere de 
lucrători, în special femei și persoanele cu 
vârsta peste 45 ani, afectați de procedurile 
de insolvență care pot fi atribuite crizei 
economice și constată că instituțiile 
financiare transfrontaliere de importanță 
sistemică joacă un rol vital în acest 
domeniu;

Or. ro

Amendamentul 15
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă cu regret numărul în creștere de
lucrători afectați de procedurile de 
insolvență care pot fi atribuite crizei 
economice și constată că instituțiile 
financiare transfrontaliere de importanță 
sistemică joacă un rol vital în acest 
domeniu;

5. observă cu îngrijorare numărul în 
creștere de lucrători afectați de procedurile 
de insolvență și consideră acesta un 
indicator al efectelor foarte grave pe care 
criza le produce în domeniul economic și 
social;

Or. it

Amendamentul 16
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă cu regret numărul în creștere de
lucrători afectați de procedurile de 
insolvență care pot fi atribuite crizei 
economice și constată că instituțiile 

5. observă cu regret numărul în creștere de
lucrători afectați de procedurile de 
insolvență care pot fi atribuite crizei 
economice și financiare constată că 
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financiare transfrontaliere de importanță
sistemică joacă un rol vital în acest 
domeniu; 

instituțiile financiare transfrontaliere de
importanță sistemică joacă un rol vital în 
acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 17
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
și-a atins obiectivul de a asigura un grad 
minim de protecție pentru angajați în 
eventualitatea insolvenței, menținând în
același timp o flexibilitate adecvată pentru
statele membre;

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
asigură un grad minim de protecție pentru 
angajați în eventualitatea insolvenței; cu 
toate acestea, consideră că este necesară 
sporirea caracterului prioritar al cererilor 
angajaților în fața altor cereri ale 
creditorilor, precum și o mai bună 
coordonare a caracterului prioritar al 
cererilor creditorilor, în vederea reducerii 
posibilității ca statele membre să 
concureze cu organismele pentru 
securitatea lucrătorilor, în eventualitatea 
insolvenței;

Or. en

Amendamentul 18
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
și-a atins obiectivul de a asigura un grad 
minim de protecție pentru angajați în 
eventualitatea insolvenței, menținând în
același timp o flexibilitate adecvată pentru 
statele membre;

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
asigură un grad minim de protecție pentru 
angajați în eventualitatea insolvenței,
menținând în același timp o flexibilitate 
adecvată pentru statele membre; cu toate 
acestea, își exprimă marea îngrijorare 
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față de plafoanele reduse și de termenele 
extrem de scurte stabilite de statele 
membre, conform opțiunilor oferite la 
articolul 4 alineatul (2) și la articolul 4 
alineatul (3), fapt care are drept rezultat 
un număr mare de lucrători cu 
remunerații neplătite, depășind limitele 
stabilite de legislația națională; subliniază 
că textul articolului 4 alineatul (2) și al 
articolului 4 alineatul (3) în special, este 
foarte vag și lasă statelor membre o marjă 
de apreciere considerabilă, pentru a-și 
reduce semnificativ obligațiile prevăzute 
de directivă; consideră că ar trebui luată 
în calcul o revizuire a acestor dispoziții; 

Or. en

Amendamentul 19
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
și-a atins obiectivul de a asigura un grad 
minim de protecție pentru angajați în 
eventualitatea insolvenței, menținând în
același timp o flexibilitate adecvată pentru
statele membre;

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
reprezintă un instrument util pentru 
asigurarea unui grad minim de protecție 
pentru angajați în eventualitatea 
insolvenței, consideră însă că nivelul de 
aplicare al directivei continuă să 
demonstreze diferențe excesive și 
substanțiale între statele membre și speră 
ca astfel de diferențe să fie depășite;

Or. it

Amendamentul 20
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
și-a atins obiectivul de a asigura un grad 
minim de protecție pentru angajați în 
eventualitatea insolvenței, menținând în
același timp o flexibilitate adecvată pentru 
statele membre;

6. este de părere că Directiva 2008/94/CE
are drept obiectiv asigurarea unui grad 
minim de protecție pentru angajați în 
eventualitatea insolvenței, menținând în
același timp o flexibilitate adecvată pentru 
statele membre;

Or. fr

Amendamentul 21
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a asigura 
prioritate plății creanțelor salariale, 
inclusiv a indemnizațiilor de concediere, 
lucrătorilor afectați de procedurile de 
insolvență;

Or. pt

Amendamentul 22
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. regretă definiția prea strictă a 
insolvenței, atunci când creditorul este un 
angajat, în special în cazul în care aceasta 
este temporară sau definitivă (1);
[(1) un sfert dintre situațiile de insolvență 
se datorează întârzierilor de plată, iar 
acest tip de insolvență temporară ar trebui 
să poată beneficia de ajustări, precum cele 
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descrise la amendamentul (46)].

Or. fr

Amendamentul 23
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că ar fi necesară definirea 
noțiunii de „creditor”, în temeiul 
articolului 12 litera (b) din 
Directiva 2008/94/CE, în scopul evitării 
excluderii acelora care dețin o contribuție 
minoritară în cadrul întreprinderii; 
dorește, de asemenea, ca refuzul sau 
reducerea obligației de garanție să fie 
stabilite în funcție de data intrării în 
insolvență a angajatorului, în cazul în 
care angajatul deține, singur sau 
împreună cu rudele apropiate, o parte 
considerabilă din întreprinderea sau din 
unitatea angajatorului și exercită o 
influență considerabilă asupra 
activităților acestuia;

Or. fr

Amendamentul 24
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea de a asigura un 
venit minim, tuturor lucrătorilor afectați 
de procedurile de insolvență, echivalent 
cu cel puțin salariul pentru o lună din 
fiecare an de muncă. Această plată va fi 
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asigurată de către statul membru 
respectiv, care, după aceea, îi va solicita 
întreprinderii respectiva plată, inclusiv în 
cazul procedurilor de insolvență;

Or. pt

Amendamentul 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. nu consideră că este necesară stabilirea 
unei cifre minime pentru plățile efectuate 
de instituția de garantare de la nivel 
european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 26
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. nu consideră că este necesară stabilirea 
unei cifre minime pentru plățile efectuate 
de instituția de garantare de la nivel 
european;

eliminat

Or. it

Amendamentul 27
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. nu consideră că este necesar să 
stabilească o sumă minimă de plată, în 
cazul instituțiilor de garantare în UE;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 28
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. nu consideră că este necesară stabilirea 
unei cifre minime pentru plățile efectuate 
de instituția de garantare de la nivel 
european;

7. consideră că este necesară stabilirea unei 
cifre minime compensative pentru plățile 
efectuate de instituția de garantare de la 
nivel național, bazându-se pe un 
mecanism de calcul axat fie pe salariul 
minim al țării de proveniență a 
contractului de muncă, fie pe o sumă 
lunară corespunzătoare mediei 
remunerațiilor pe ultimele șase luni;

în orice caz, această indemnizație plătită 
de fondurile de garantare trebuie să 
respecte următoarele criterii:
(a) principiul egalității și al 
nediscriminării;
(b) excluderea primelor;
(c) includerea cotizațiilor sociale;
(d) includerea avantajelor în natură;
(e) prevederea de proceduri rapide și 
pertinente în caz de contencios împotriva 
instituției de garantare; 
în plus, noțiunea de „creanță neplătită” 
va trebui să includă indemnizațiile de 
disponibilizare, pe care debitorul nu le-a 
putut evita, plafonul indemnizației 
neputând fi mai mic decât suma calculată 
în funcție de criteriile de mai sus; este, de 
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asemenea, necesară armonizarea 
termenelor de procedură (maximum un 
an) și de intervenție a fondurilor de 
garantare, care să permită acordarea 
indemnizațiilor, precum și perioada de 
indemnizare (un an înainte de începutul 
procedurii și un an după aceasta, în cazul 
în care creanța acoperă această 
perioadă);

Or. fr

Amendamentul 29
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. nu consideră că este necesară stabilirea 
unei cifre minime pentru plățile efectuate 
de instituția de garantare de la nivel 
european;

7. nu consideră că este necesară stabilirea 
unei cifre minime absolute pentru plățile 
efectuate de instituția de garantare de la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 30
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază natura schimbătoare a 
contractelor de angajare din UE și
diversitatea acestor contracte în cadrul 
statelor membre; consideră, prin urmare, 
că definirea la nivel european a
termenului de „angajat”este
contraproductivă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 31
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază natura schimbătoare a 
contractelor de angajare din UE și
diversitatea acestor contracte în cadrul 
statelor membre; consideră, prin urmare, că 
definirea la nivel european a termenului de
„angajat”este contraproductivă;

8. subliniază natura schimbătoare a 
contractelor de angajare din UE și
diversitatea acestor contracte în cadrul 
statelor membre; consideră, prin urmare, 
că, în prezent, nu este posibilă definirea la 
nivel european a termenului de „angajat”;

Or. fr

Amendamentul 32
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază natura schimbătoare a 
contractelor de angajare din UE și
diversitatea acestor contracte în cadrul 
statelor membre; consideră, prin urmare,
că definirea la nivel european a termenului
de „angajat”este contraproductivă;

8. subliniază natura schimbătoare a 
contractelor de angajare din UE și
diversitatea acestor contracte în cadrul 
statelor membre; consideră că, în vederea 
asigurării protecției angajaților în caz de 
insolvență, definirea la nivel european a
termenului de „angajat”este inutilă;

Or. en

Amendamentul 33
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 8



PE462.901v01-00 18/26 AM\865057RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază natura schimbătoare a 
contractelor de angajare din UE și
diversitatea acestor contracte în cadrul 
statelor membre; consideră, prin urmare, că 
definirea la nivel european a termenului de
„angajat”este contraproductivă;

8. subliniază natura schimbătoare a 
contractelor de angajare din UE și
diversitatea acestor contracte în cadrul 
statelor membre; consideră, prin urmare, că 
definirea la nivel european a termenului de
„angajat”este necesară;

Or. it

Amendamentul 34
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. salută faptul că Directiva 2008/94/CE 
prevede includerea explicită în domeniul 
său de aplicare a lucrătorilor cu fracțiune 
de normă, a lucrătorilor cu contract de 
muncă pe perioadă determinată și a 
lucrătorilor care au un raport de muncă 
temporar; consideră de altfel necesară 
consolidarea protecției în caz de 
insolvență chiar și pentru lucrătorii cu 
contract atipic;

Or. it

Amendamentul 35
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. menționează că statele membre sunt în 
măsură să definească conceptele de 
„remunerație” și „plată”, cu condiția ca 

9. menționează că statele membre sunt în 
măsură să definească conceptele de 
„remunerație” și „plată”, cu condiția ca 
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acestea să adere la principiile generale de 
egalitate și nediscriminare;

acestea să adere la principiile generale de 
egalitate și nediscriminare între lucrători, 
scopul fiind acela de a lua în considerare 
orice situație de insolvență care îi
prejudiciază pe aceștia din urmă, din 
punctul de vedere al indemnizării lor, 
conform obiectivului social al 
Directivei 2008/94/CE și a plafoanelor 
minime care urmează a fi stabilite 
(conform amendamentului 31);

Or. fr

Amendamentul 36
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că, deși dreptul insolvenței 
diferă de la un stat membru la altul, 
convergențele naturale există; invită, prin 
urmare, Comisia să se concentreze mai 
mult mai degrabă asupra facilitării 
schimbului de bune practici între statele 
membre, în vederea stabilirii unor politici 
și bune practici în materie de insolvență 
în cadrul UE, decât asupra încercării de 
armonizare a legislației privind 
insolvența;

Or. en

Amendamentul 37
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9 a. este de părere că, referitor la 
procedurile de insolvență transfrontaliere, 
ar trebui instituit un punct de informare 
care să țină un registru electronic de 
insolvabilitate privind deschiderea 
procedurii de insolvență și principiile de 
bază ale dreptului procedural referitor la 
insolvență, pentru a ușura satisfacerea 
pretențiilor;

Or. de

Amendamentul 38
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că domeniul de aplicare al 
Directivei 2008/94/CE, în special modul 
de înțelegere a „creanței salariale” este 
prea vast, având în vedere faptul că mai 
multe state membre aplică o definiție 
restrânsă a remunerației (de exemplu,
excluzând despăgubirea pentru 
concediere, bonusurile, cheltuielile 
rambursate etc.), ceea ce poate duce la 
neplata unui număr mare de creanțe;

Or. en

Amendamentul 39
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. dorește creșterea obligativității 
transferului de informații dintre 
administrațiile responsabile de 
gestionarea registrelor de comerț și ale 
întreprinderilor din toate statele membre, 
în scopul protejării drepturilor salariaților 
(1);
[(1) în vederea evitării situației în care o 
procedură principală se dovedește a fi, din 
cauza lipsei schimbului de informații dintre 
statele membre, o procedură secundară.]

Or. fr

Amendamentul 40
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9 a. este de părere că trebuie evitate în 
mare măsură excepțiile de la domeniul de 
aplicare al Directivei 2008/94/CE privind 
protecția lucrătorilor salariați în cazul 
insolvenței angajatorului;

Or. de

Amendamentul 41
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că rolul jucat de instituțiile 
de garantare trebuie însoțit de o implicare 
adecvată din partea partenerilor sociali;
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Or. it

Amendamentul 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază faptul că, în prezent, nu 
există norme privind coordonarea 
procedurilor de insolvență în cazul 
diferitelor întreprinderi care aparțin 
aceluiași grup comercial; solicită 
adoptarea unor norme la nivelul UE, care 
să abordeze ulterior coordonarea și 
administrarea eficientă a situațiilor de 
insolvență în cazul grupurilor 
internaționale; în plus, subliniază că 
normele referitoare la obligațiile 
lanțurilor de subcontractare pot contribui 
la protejarea lucrătorilor afectați de 
procedurile de insolvență;

Or. en

Amendamentul 43
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. invită organismele de garantare să se 
constituie garante, în cazul unei 
proceduri de insolvență deschise într-o 
situație legată exclusiv de întârzierile de 
plată sau de recuperarea datoriilor 
întreprinderii;

Or. fr
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Amendamentul 44
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. solicită ca, în momentul deschiderii 
unei proceduri de insolvență principală 
împotriva unui angajator debitor, 
judecătorul sindic să fie autorizat, pe o 
perioadă de șase luni, să declare, cu efect 
retroactiv, păstrarea activelor în cazul în 
care o societate a efectuat deplasări de 
capital; în plus, dorește ca judecătorul 
sindic să poată efectua recuperări, prin 
proceduri adaptate și prioritare, ale 
sumelor datorate întreprinderii în amonte 
de plata creditorilor și alternativ 
transferurilor de creanțe;

Or. fr

Amendamentul 45
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. consideră că este necesară definirea 
noțiunii de „abuz”, conform 
jurisprudenței CJUE, drept orice practică 
abuzivă care aduce prejudicii instituțiilor 
de garantare, creând o creanță salarială 
artificială și declanșând, astfel, ilegal o 
obligație de plată, aflată în 
responsabilitatea instituțiilor sale, 
reținând data intrării în insolvență a 
angajatorului;

Or. fr
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Amendamentul 46
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9e. dorește ca termenele procedurilor 
principale și secundare să fie armonizate 
și reduse, în vederea asigurării protecției 
și securității juridice a angajaților;

Or. fr

Amendamentul 47
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9f. dorește ca datele de stabilire a 
creanțelor neplătite să fie menționate, 
considerând ca și dată de intrare în 
insolvență a angajatorului, data hotărârii 
pronunțate cu privire la cererea de 
inițiere a procedurii de insolvență;

Or. fr

Amendamentul 48
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9g. dorește ca armonizarea procedurilor 
de insolvență să nu depășească cadrul 
celei prevăzute de Regulamentul 
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nr. 1346/2000 și de Directiva 2008/94/CE;

Or. fr

Amendamentul 49
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. având în vedere Directiva 2008/94/CE 
privind protecția lucrătorilor salariați în 
cazul insolvenței angajatorului;

Or. en

Amendamentul 50
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. recunoaște lipsa actuală de 
armonizare în ceea ce privește clasificarea 
creditorilor, ceea ce reduce 
predictibilitatea rezultatelor procedurilor 
judiciare; invită Comisia să ia în 
considerare argumentele în favoarea 
propunerii unei inițiative legislative în 
vederea armonizării priorității cererilor 
creditorilor, a drepturilor de retenție, a 
ipotecii și a altor garanții, ceea ce ar 
simplifica normele actuale privind 
insolvența și restructurarea și ar elimina 
orice formă de stimulare a părților de se 
muta la o altă jurisdicție care are 
proceduri judiciare mai favorabile; cu 
toate acestea, ia act de faptul că orice 
încercare de a armoniza normele 
referitoare la păstrarea dreptului de 
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proprietate, la creditori cu drepturi de 
retragere, la rolul creditorilor care se 
constituie părți conexe, la cheltuielile 
administrative și normele privind 
compensarea fie nu este de dorit, fie nu 
este fezabilă la nivel european;

Or. en


