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Amendement 1
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

met aanbevelingen aan de Commissie over 
informatie voor en raadpleging van
werknemers, anticipatie en beheer van 
herstructurering

met aanbevelingen van de Commissie over 
een praktijkcode voor informatie voor
werknemers in het geval van 
herstructurering.

Or. en

Amendement 2
Jelko Kacin, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

met aanbevelingen aan de Commissie over 
informatie voor en raadpleging van 
werknemers, anticipatie en beheer van 
herstructurering

met aanbevelingen van de Commissie over 
een praktijkcode voor informatie voor en 
raadpleging van werknemers in het geval 
van herstructurering.

Or. en

Amendement 3
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn 2000/78/EG van de 
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Raad van 27 november 2000 tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep1,
_____________
1 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 15 december 2011 over de 
tussentijdse evaluatie van de Europese 
strategie 2007-2012 voor de gezondheid 
en veiligheid op het werk1,
_____________
1 P7_TA(2011)0589

Or. en

Amendement 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het initiatiefadvies van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
inzake "Coöperaties en 
herstructurering"1,
_____________
1Nog niet verschenen in het 
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Publicatieblad.

Or. fr

Amendement 6
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 20 september 2011 getiteld 
"Stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa" 
(COM(2011)0571),

Or. en

Amendement 7
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 8 maart 2011 getiteld "Routekaart 
naar een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050" (COM(2011)0112),

Or. en

Amendement 8
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resultaten van het onderzoek 
en de enquêtes van de Europese Stichting 
tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound),

Or. it

Amendement 9
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat herstructurering geen 
nieuw verschijnsel is, maar dat het in de 
afgelopen jaren nieuwe vormen heeft 
aangenomen, steeds vaker voorkomt en 
wijdverbreider is in alle regio's en 
sectoren in Europa;

A. overwegende dat herstructurering geen 
nieuw verschijnsel is in Europa, maar een 
praktijk die steeds vaker voorkomt en een 
groot aantal verschillende vormen heeft 
aangenomen, geconcentreerd is in 
bepaalde sectoren en zich verspreidt naar 
andere sectoren, met onvoorziene 
gevolgen voor de economische en sociale 
structuren in de lidstaten;

Or. it

Amendement 10
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat herstructurering geen 
nieuw verschijnsel is, maar dat het in de 
afgelopen jaren nieuwe vormen heeft 
aangenomen, steeds vaker voorkomt en 
wijdverbreider is in alle regio's en 
sectoren in Europa;

A. overwegende dat herstructurering geen 
nieuw verschijnsel is en steeds vaker 
voorkomt ten gevolge van de economische 
problemen;
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Or. en

Amendement 11
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de crisis, die in 2008 
begon, het tempo van de veranderingen 
sterk heeft bespoedigd; overwegende dat 
de crisis de structurele druk heeft 
verzwaard om over te gaan tot 
aanpassingen aan de veranderingen die 
voortvloeien uit de meer directe vereisten 
van de globalisering welke bij 
ondernemingen, werknemers, territoria en 
regeringen ernstige spanningen 
teweegbrengen;

B. overwegende dat de crisis, die in 2008 
begon, het tempo van de veranderingen 
sterk heeft bespoedigd, en daarmee heeft 
gezorgd voor een alarmerende verhoging 
van de druk op werknemers, regio's en 
alle overheidsniveaus tot het doorvoeren 
van structurele aanpassingen aan de 
veranderende omstandigheden die 
voortvloeien uit de ontwikkelingen in 
verband met de globalisering;

Or. it

Amendement 12
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de crisis, die in 2008
begon, het tempo van de veranderingen 
sterk heeft bespoedigd; overwegende dat 
de crisis de structurele druk heeft 
verzwaard om over te gaan tot 
aanpassingen aan de veranderingen die 
voortvloeien uit de meer directe vereisten 
van de globalisering welke bij 
ondernemingen, werknemers, territoria en 
regeringen ernstige spanningen 
teweegbrengen;

B. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis, die in 2008 door 
speculatie op de financiële markten is 
ontstaan en flink is verergerd, het tempo 
van de veranderingen sterk heeft 
bespoedigd; overwegende dat de crisis de 
structurele druk heeft verzwaard om over 
te gaan tot aanpassingen aan de 
veranderingen die voortvloeien uit de meer 
directe vereisten van de globalisering 
welke bij ondernemingen, werknemers, 
territoria en regeringen ernstige spanningen 
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teweegbrengen;

Or. de

Amendement 13
Jelko Kacin, Nadja Hirsch, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de crisis, die in 2008 
begon, het tempo van de veranderingen 
sterk heeft bespoedigd; overwegende dat 
de crisis de structurele druk heeft 
verzwaard om over te gaan tot 
aanpassingen aan de veranderingen die 
voortvloeien uit de meer directe vereisten 
van de globalisering welke bij 
ondernemingen, werknemers, territoria en 
regeringen ernstige spanningen 
teweegbrengen;

B. overwegende dat de crisis, die in 2008 
begon, het tempo van de veranderingen 
sterk heeft bespoedigd; overwegende dat 
de crisis de structurele druk heeft 
verzwaard om over te gaan tot 
aanpassingen aan de veranderingen die 
voortvloeien uit de meer directe vereisten 
van de globalisering die ondernemingen 
en hun werknemers dwingen tot het 
doorvoeren van dergelijke veranderingen, 
met het oog op het behoud van het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de crisis, die in 2008 
begon, het tempo van de veranderingen 
sterk heeft bespoedigd; overwegende dat 
de crisis de structurele druk heeft 
verzwaard om over te gaan tot 
aanpassingen aan de veranderingen die 
voortvloeien uit de meer directe vereisten 

B. overwegende dat de crisis, die in 2008 
begon, het tempo van de veranderingen 
sterk heeft bespoedigd; overwegende dat 
de crisis de structurele druk heeft 
verzwaard om over te gaan tot 
aanpassingen aan de veranderingen die 
voortvloeien uit de noodzaak om de niet 
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van de globalisering welke bij 
ondernemingen, werknemers, territoria en 
regeringen ernstige spanningen 
teweegbrengen;

duurzame onderdelen van de economie te 
hervormen en uit de meer directe vereisten 
van de globalisering welke bij 
ondernemingen, werknemers, territoria en 
regeringen ernstige spanningen
teweegbrengen;

Or. en

Amendement 15
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat tengevolge van 
radicale veranderingen in economische 
strategieën in de afgelopen 30 jaar een 
omvangrijke verschuiving van de welvaart 
heeft plaatsgevonden van de reële naar de 
financiële economie; overwegende dat de 
daaruit voortvloeiende afkalving van de 
rol van de staat heeft geleid tot chronische 
onderfinanciering, schulden, druk op de 
overheden om te privatiseren en het 
verlies van banen en diensten op alle 
niveaus; overwegende dat 
herstructurering in de privésector vaak 
wordt gebruikt als voorwendsel voor 
gedwongen ontslagen met als doel het 
verhogen van de aandelenkoersen; 
overwegende dat er verbetering moet 
komen in de situatie dat degenen die alle 
goederen produceren en alle diensten 
verlenen de zwaarste gevolgen van de 
economische crisis dragen;

Or. de

Amendement 16
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat herstructurering 
slechts in een later stadium een probleem 
wordt voor belanghebbenden, meestal 
wanneer gedwongen ontslagen worden 
overwogen;

Or. en

Amendement 17
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat bij 
herstructureringen de meeste aandacht 
gaat naar onmiddellijke en duidelijk 
merkbare gevolgen voor de 
werkgelegenheid, terwijl de nadelige 
gevolgen voor de arbeidsomstandigheden 
en de gezondheid van de werknemers 
onvoldoende worden herkend en 
aangepakt;

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)



PE494.585v01-00 10/44 AM\910056NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de talrijke en 
diverse belanghebbenden die te maken 
hebben met herstructureringen geïsoleerd 
zijn en zelden aan samenwerking op lange 
termijn doen;

Or. en

Amendement 19
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, zoals in recente 
beleidsdocumenten van de Commissie 
consequent wordt onderstreept, met name 
in de Europa 2020-strategie en de 
mededeling van 27 oktober 2010 over een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering, "het beter 
anticiperen op en beheren van 
herstructurering werknemers en 
ondernemingen [zou] helpen zich aan te 
passen aan overgangen die noodzakelijk 
worden door overcapaciteit en ook door 
modernisering en structurele 
aanpassing". (…) "Het management en 
de werknemersvertegenwoordigers zijn de 
hoofdrolspelers bij akkoorden betreffende 
herstructureringsstrategieën op het 
niveau van de ondernemingen. Bij 
dergelijke herstructureringen is 
overheidsingrijpen echter noodzakelijk 
om sociale problemen te voorkomen en 
nieuwe vaardigheden en banen te 
bevorderen, om zodoende massale 
ontslagen, de economische achteruitgang 
van hele regio's of de verplaatsing naar 
het buitenland van hele bedrijfstakken te 
voorkomen, en economische en 

Schrappen
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professionele heroriëntering te 
vergemakkelijken";

Or. it

Amendement 20
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, zoals in recente 
beleidsdocumenten van de Commissie 
consequent wordt onderstreept, met name 
in de Europa 2020-strategie en de 
mededeling van 27 oktober 2010 over een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van 
mondialisering, "het beter anticiperen op 
en beheren van herstructurering 
werknemers en ondernemingen [zou] 
helpen zich aan te passen aan overgangen 
die noodzakelijk worden door 
overcapaciteit en ook door modernisering 
en structurele aanpassing". (…) "Het 
management en de 
werknemersvertegenwoordigers zijn de 
hoofdrolspelers bij akkoorden betreffende 
herstructureringsstrategieën op het niveau 
van de ondernemingen. Bij dergelijke 
herstructureringen is overheidsingrijpen 
echter noodzakelijk om sociale problemen 
te voorkomen en nieuwe vaardigheden en 
banen te bevorderen, om zodoende massale 
ontslagen, de economische achteruitgang 
van hele regio's of de verplaatsing naar het 
buitenland van hele bedrijfstakken te 
voorkomen, en economische en 
professionele heroriëntering te 
vergemakkelijken.";

C. overwegende dat, zoals in recente 
beleidsdocumenten van de Commissie 
consequent wordt onderstreept, met name 
in de Europa 2020-strategie en de 
mededeling van 28 oktober 2010 over een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van 
mondialisering, "het beter anticiperen op 
en beheren van herstructurering 
werknemers en ondernemingen [zou] 
helpen zich aan te passen aan overgangen 
die noodzakelijk worden door 
overcapaciteit en ook door modernisering 
en structurele aanpassing". (...) "Het 
management en de 
werknemersvertegenwoordigers zijn de 
hoofdrolspelers bij akkoorden betreffende 
herstructureringsstrategieën op het niveau 
van de ondernemingen. Bij dergelijke 
herstructureringen is overheidsingrijpen 
echter noodzakelijk om sociale problemen 
te voorkomen en nieuwe vaardigheden en 
banen te bevorderen, om zodoende massale 
ontslagen, de economische achteruitgang 
van hele regio's of de verplaatsing naar het 
buitenland van hele bedrijfstakken te 
beperken, en economische en professionele 
heroriëntering te vergemakkelijken.";

Or. en
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Amendement 21
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, zoals in recente 
beleidsdocumenten van de Commissie 
consequent wordt onderstreept, met name 
in de Europa 2020-strategie en de 
mededeling van 27 oktober 2010 over een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van 
mondialisering, "het beter anticiperen op 
en beheren van herstructurering 
werknemers en ondernemingen [zou] 
helpen zich aan te passen aan overgangen 
die noodzakelijk worden door 
overcapaciteit en ook door modernisering 
en structurele aanpassing". (…) "Het 
management en de 
werknemersvertegenwoordigers zijn de 
hoofdrolspelers bij akkoorden betreffende 
herstructureringsstrategieën op het niveau 
van de ondernemingen. Bij dergelijke 
herstructureringen is overheidsingrijpen 
echter noodzakelijk om sociale problemen 
te voorkomen en nieuwe vaardigheden en 
banen te bevorderen, om zodoende massale 
ontslagen, de economische achteruitgang 
van hele regio's of de verplaatsing naar het 
buitenland van hele bedrijfstakken te 
voorkomen, en economische en 
professionele heroriëntering te 
vergemakkelijken.";

C. overwegende dat, zoals in recente 
beleidsdocumenten van de Commissie 
consequent wordt onderstreept, met name
in de Europa 2020-strategie en de 
mededeling van 28 oktober 2010 over een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van 
mondialisering, "het beter anticiperen op 
en beheren van herstructurering 
werknemers en ondernemingen [zou] 
helpen zich aan te passen aan overgangen 
die noodzakelijk worden door 
overcapaciteit en ook door modernisering 
en structurele aanpassing". (...) "Het 
management en de 
werknemersvertegenwoordigers zijn de 
hoofdrolspelers bij akkoorden betreffende 
herstructureringsstrategieën op het niveau 
van de ondernemingen. Bij dergelijke 
herstructureringen is overheidsingrijpen 
echter noodzakelijk om sociale problemen 
te voorkomen en nieuwe vaardigheden en 
banen te bevorderen, om zodoende massale 
ontslagen, de economische achteruitgang 
van hele regio's of de verplaatsing naar het 
buitenland van hele bedrijfstakken te 
beperken, en economische en professionele 
heroriëntering te vergemakkelijken.";

Or. fr

Amendement 22
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat, zoals in recente 
beleidsdocumenten van de Commissie 
consequent wordt onderstreept, met name 
in de Europa 2020-strategie en de 
mededeling van 27 oktober 2010 over een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van 
mondialisering, "het beter anticiperen op 
en beheren van herstructurering 
werknemers en ondernemingen [zou] 
helpen zich aan te passen aan overgangen 
die noodzakelijk worden door 
overcapaciteit en ook door modernisering 
en structurele aanpassing". (…) "Het 
management en de 
werknemersvertegenwoordigers zijn de 
hoofdrolspelers bij akkoorden betreffende 
herstructureringsstrategieën op het niveau 
van de ondernemingen. Bij dergelijke 
herstructureringen is overheidsingrijpen 
echter noodzakelijk om sociale problemen 
te voorkomen en nieuwe vaardigheden en 
banen te bevorderen, om zodoende massale 
ontslagen, de economische achteruitgang 
van hele regio's of de verplaatsing naar het 
buitenland van hele bedrijfstakken te 
voorkomen, en economische en 
professionele heroriëntering te 
vergemakkelijken.";

C. overwegende dat, zoals in recente 
beleidsdocumenten van de Commissie 
consequent wordt onderstreept, met name 
in de Europa 2020-strategie en de 
mededeling van 28 oktober 2010 over een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van 
mondialisering, "het beter anticiperen op 
en beheren van herstructurering 
werknemers en ondernemingen [zou] 
helpen zich aan te passen aan overgangen 
die noodzakelijk worden door 
overcapaciteit en ook door modernisering 
en structurele aanpassing". (...)"Het 
management en de 
werknemersvertegenwoordigers zijn de 
hoofdrolspelers bij akkoorden betreffende 
herstructureringsstrategieën op het niveau 
van de ondernemingen. Bij dergelijke 
herstructureringen is overheidsingrijpen 
echter noodzakelijk om sociale problemen 
te voorkomen en nieuwe vaardigheden en 
banen te bevorderen, om zodoende massale 
ontslagen, de economische achteruitgang 
van hele regio's of de verplaatsing naar het 
buitenland van hele bedrijfstakken te 
beperken, en economische en professionele 
heroriëntering te vergemakkelijken.";

Or. en

Amendement 23
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de crisis heeft 
geleid tot een nieuw economisch bestuur 
in de Unie, door middel van de jaarlijkse 
groeianalyse en het Europese semester, 
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dat ook weer kan leiden tot 
herstructurering, waarbij de sociale 
partners betrokken moeten worden;

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat werknemers tijdig 
voorbereid moeten worden op een 
overschakeling naar een 
hulpbronnenefficiënte, 
klimaatvriendelijke economie met een 
zeer groot werkgelegenheidspotentieel, 
een proces dat niettemin herstructurering 
van niet-duurzame sectoren en 
ondernemingen met zich zal meebrengen;

Or. en

Amendement 25
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat in het derde kwartaal 
van 2011 bijna tweemaal zoveel banen 
verloren zijn gegaan als er gecreëerd 
werden en dat deze tendens waarschijnlijk 
nog zal toenemen in het licht van de 
aankondiging van ingrijpende 
herstructureringen op strategische 
gebieden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 26
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat met betrekking tot 
sectorale trends Eurofound heeft 
bevestigd dat de verlaging van de 
werkgelegenheid in 2011 vooral was 
geconcentreerd in de sectoren bouw en 
fabricage, waar tussen 2008 en 2011 meer 
dan 6,4 miljoen banen verloren gingen; 

Or. it

Amendement 27
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat alle lidstaten waar 
sinds het begin van de crisis relatief 
weinig werknemers zijn ontslagen zeer 
goed ontwikkelde systemen voor 
arbeidsverhoudingen kennen waarbij 
werknemers en hun vertegenwoordigers 
relatief veel rechten hebben op het gebied 
van overleg, informatie en 
medebeslissing, regelingen die hebben 
geleid tot gezamenlijke overeenkomsten 
op het niveau van de bedrijven op basis 
van wetgeving en collectieve 
overeenkomsten;

Or. de
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Amendement 28
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, zoals in de jaarlijkse 
groeianalyse: naar een krachtiger 
alomvattend antwoord van de Unie op de 
crisis wordt verklaard, "de positieve 
resultaten van een aantal lidstaten op 
exportgebied laten zien dat succes op de 
wereldmarkten niet alleen op 
concurrerende prijzen maar ook op bredere 
factoren berust, zoals sectoriële 
specialisatie, innovatie en 
vaardigheidsniveaus die het reële 
concurrentievermogen versterken.";

E. overwegende dat, zoals in de jaarlijkse 
groeianalyse: naar een krachtiger 
alomvattend antwoord van de Unie op de 
crisis wordt verklaard, "de positieve 
resultaten van een aantal lidstaten op 
exportgebied laten zien dat succes op de 
wereldmarkten niet alleen op 
concurrerende prijzen maar ook op bredere 
factoren berust, zoals sectoriële 
specialisatie, innovatie en 
vaardigheidsniveaus die het reële 
concurrentievermogen versterken.";
overwegende dat tegen de specifieke 
achtergrond van de crisis ondernemingen 
in sommige lidstaten al het mogelijke 
hebben gedaan om hun goed opgeleide en 
zeer ervaren werknemers te behouden;

Or. de

Amendement 29
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat ondernemingen in 
de EU niet hoeven te rekenen op succes 
op de wereldmarkten door simpelweg 
lagere prijzen te bieden dan hun 
concurrenten, maar dat ze daarvoor goede 
producten, processen en diensten moeten 
ontwikkelen, waarvoor een goed 
onderwijsstelsel, goede opleidingen en 
vervolgopleidingen voor werknemers, 
goede arbeidsomstandigheden en sociale 
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zekerheidsstelsels en afdoende 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling van essentieel belang zijn; 

Or. de

Amendement 30
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat herstructurering 
van niet-duurzame sectoren noodzakelijk 
is voor het bereiken van de Europa 2020-
doelstelling van een slimme, duurzame en 
inclusieve economie, en kan bijdragen 
aan economisch herstel, indien de 
overgang goed wordt gepland en ervoor 
wordt gezorgd dat werknemers in niet-
duurzame sectoren kunnen rekenen op 
veiligheid, bescherming en opleidingen 
met het oog op de overgang naar groene 
banen;

Or. en

Amendement 31
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat het feit dat tijdens 
de crisis succesvolle industriële 
ondernemingen in de EU die het goed 
doen op de exportmarkten hebben 
geprobeerd hun goed opgeleide en zeer 
ervaren werknemers te behouden laat zien 
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dat de benadering van flexicurity van de 
Commissie, gebaseerd op 
arbeidsovereenkomsten voor korte duur, 
is mislukt en niet voldoet aan de vereisten 
van ondernemingen die concurrerend zijn 
op de wereldmarkten;   overwegende dat 
precies hetzelfde gezegd kan worden van 
de maatregelen in het 
"werkgelegenheidspakket", dat gebaseerd 
is op verminderde ontslagbescherming en 
de beperking van andere rechten voor 
werknemers met overeenkomsten voor 
onbepaalde duur, ook al hanteren 
succesvolle ondernemingen een 
langetermijnaanpak, wensen zij hun 
werknemers te behouden en hebben zij op 
bepaalde terreinen te maken met een 
tekort aan kundig personeel;

Or. de

Amendement 32
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat het gevaar 
bestaat dat de optimale werkmethoden die 
in de nasleep van de crisis zijn vastgesteld, 
met name door de ILO, grotendeels zullen
worden genegeerd en niet zullen worden 
gebruikt om toekomstige crises aan te 
pakken; derhalve overwegende dat de 
instellingen van de EU de betreffende 
werkmethoden moeten onderzoeken en 
vastleggen, zodat ze ook kunnen worden 
gebruikt bij het doorvoeren van 
herstructurering; overwegende dat in 
sommige lidstaten gedwongen ontslagen 
niet zijn gebruikt als manier om de crisis 
het hoofd te bieden en dat uren die niet 
aan werk worden besteed zijn 



AM\910056NL.doc 19/44 PE494.585v01-00

NL

gereserveerd voor verdere opleiding;

Or. de

Amendement 33
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in gevallen van 
herstructurering waarbij gedwongen 
ontslagen niet te vermijden zijn jongere 
en oudere werknemers vaker ontslagen 
worden dan andere leeftijdsgroepen, ook 
al houdt dit leeftijdsdiscriminatie in 
overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving van de Unie;

Or. en

Amendement 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat, zoals vermeld in de 
Single Market Act, "Het Verdrag van 
Lissabon en de bevestiging van het concept 
"sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen" als een van de na te 
streven hoofddoelstellingen [ons] 
verplichten tot een vollediger visie op de 
eengemaakte markt (...) Met de invoering 
van een Europees kader voor 
herstructureringen zou een op wederzijds 
vertrouwen gebaseerd klimaat kunnen 
worden geschapen.";

G. overwegende dat, zoals vermeld in de 
mededeling van de Commissie getiteld 
"naar een Single Market Act" "het 
wantrouwen van sommigen ten aanzien 
van de interne markt - onder meer ook –
kan worden verklaard door de perceptie 
dat de achtereenvolgende liberalisaties ten 
koste zijn gegaan van de sociale rechten 
die de verschillende economische 
subjecten hebben verworven"; "Het 
Verdrag van Lissabon en de bevestiging 
van het concept "sociale markteconomie 
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met een groot concurrentievermogen" als 
een van de na te streven 
hoofddoelstellingen [ons] verplichten tot 
een vollediger visie op de eengemaakte 
markt. De economische vrijheden en de 
stakingsvrijheid moeten in harmonie 
worden gebracht. Het is van essentieel 
belang dat de dialoog tussen sociale 
partners nieuw leven wordt ingeblazen en 
dat deze dialoog vaker uitmondt in 
wetgeving "door en voor" de sociale 
partners, zoals uitdrukkelijk in het 
Verdrag van Lissabon is bepaald"; 
"Naast louter reactieve ingrepen naar 
aanleiding van de economische en 
financiële crisis, hebben ook 
anticiperende strategieën ondernemingen 
en hun werknemers in staat gesteld 
sociale conflicten te voorkomen door 
herstructureringen proactief en in overleg 
te beheren. Dit is niet alleen een 
voorwaarde voor economisch succes maar 
ook een sociale plicht, omdat daardoor 
een herverdeling van de hulpmiddelen ten 
gunste van opkomende sectoren mogelijk 
wordt gemaakt en werknemers nieuwe 
kansen krijgen wanneer hun baan in 
gevaar is. Met de invoering van een 
Europees kader voor herstructureringen
zou een op wederzijds vertrouwen 
gebaseerd klimaat kunnen worden 
geschapen.";

Or. en

Amendement 35
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat, zoals vermeld in de 
Single Market Act, "Het Verdrag van 
Lissabon en de bevestiging van het concept 

G. overwegende dat, zoals vermeld in de 
Single Market Act, "Het Verdrag van 
Lissabon en de bevestiging van het concept 
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"sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen" als een van de na te 
streven hoofddoelstellingen [ons] 
verplichten tot een vollediger visie op de 
eengemaakte markt (...) Met de invoering 
van een Europees kader voor 
herstructureringen zou een op wederzijds 
vertrouwen gebaseerd klimaat kunnen 
worden geschapen.";

"sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen" als een van de na te 
streven hoofddoelstellingen [ons] 
verplichten tot een vollediger visie op de 
eengemaakte markt.;

Or. es

Amendement 36
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat, zoals vermeld in de 
Single Market Act, "Het Verdrag van 
Lissabon en de bevestiging van het concept 
"sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen" als een van de na te 
streven hoofddoelstellingen [ons] 
verplichten tot een vollediger visie op de 
eengemaakte markt (...) Met de invoering 
van een Europees kader voor 
herstructureringen zou een op wederzijds 
vertrouwen gebaseerd klimaat kunnen 
worden geschapen.";

G. overwegende dat, zoals vermeld in de 
mededeling van de Commissie getiteld 
"naar een Single Market Act", "Het 
Verdrag van Lissabon en de bevestiging 
van het concept "sociale markteconomie 
met een groot concurrentievermogen" als 
een van de na te streven 
hoofddoelstellingen [ons] verplichten tot 
een vollediger visie op de eengemaakte 
markt.;

Or. en

Amendement 37
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de verdieping van 
de eengemaakte markt een defragmentatie 
van markten tot gevolg heeft, wat leidt tot 
versterkte concurrentie, waardoor de 
herstructurering wordt gestimuleerd,  
overwegende dat de Unie de 
verantwoordelijkheid voor dit proces moet 
nemen door het kader vast te stellen voor 
het opvangen van de sociale gevolgen van 
herstructurering;

Or. en

Amendement 38
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de door de sociale 
partners in oktober 2003 opgestelde 
"Richtsnoeren inzake 
verandermanagement en de sociale 
gevolgen ervan" echter niet zijn gevolgd 
door enige vermeldenswaardige maatregel 
die moet leiden tot de praktische 
tenuitvoerlegging en concrete toepassing 
van deze richtsnoeren;

Schrappen

Or. es

Amendement 39
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de door de sociale 
partners in oktober 2003 opgestelde 
"Richtsnoeren inzake verandermanagement 
en de sociale gevolgen ervan" echter niet 
zijn gevolgd door enige 
vermeldenswaardige maatregel die moet 
leiden tot de praktische tenuitvoerlegging 
en concrete toepassing van deze 
richtsnoeren;

H. overwegende dat de door de sociale 
partners in oktober 2003 opgestelde 
"Richtsnoeren inzake verandermanagement 
en de sociale gevolgen ervan" echter niet 
zijn gevolgd door enige 
wetgevingsmaatregel die moet leiden tot 
de praktische tenuitvoerlegging en concrete 
toepassing van deze richtsnoeren, met 
uitzondering van twee cycli van seminars 
in de lidstaten georganiseerd door de 
sociale partners in het kader van hun 
meerjarige werkprogramma's;

Or. en

Amendement 40
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de door de sociale 
partners in oktober 2003 opgestelde 
"Richtsnoeren inzake verandermanagement 
en de sociale gevolgen ervan" echter niet 
zijn gevolgd door enige 
vermeldenswaardige maatregel die moet 
leiden tot de praktische tenuitvoerlegging 
en concrete toepassing van deze 
richtsnoeren;

H. overwegende dat de door de sociale 
partners in oktober 2003 opgestelde 
"Richtsnoeren inzake verandermanagement 
en de sociale gevolgen ervan" echter niet 
zijn gevolgd door enige 
vermeldenswaardige maatregel die moet 
leiden tot de praktische tenuitvoerlegging 
en concrete toepassing van deze 
richtsnoeren; overwegende dat deze 
richtsnoeren nog grotendeels onbekend 
zijn, niet alleen die van de nationale en 
sectorale organisaties van sociale 
partners, maar ook, wat van nog van 
groter belang is, van ondernemingen en 
de vertegenwoordigers van hun 
werknemers; echter overwegende dat de 
tijdige en doeltreffende naleving van de 
beginselen die in die richtsnoeren zijn 
opgenomen en ook naar voren komen in 
een groot aantal andere studies en 
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rapporten van groot belang zou zijn; 
aangezien de werkwijzen van 
ondernemingen op dit gebied vaak 
reactief zijn in plaats van proactief, te ver 
verwijderd zijn van het 
besluitvormingsproces en in te geringe 
mate of in het geheel geen beroep doen op 
externe entiteiten die kunnen helpen de 
sociale gevolgen te beperken;

Or. en

Amendement 41
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Commissie middels 
haar Groenboek van 17 januari 2012 
getiteld "Herstructurering en anticipatie op 
veranderingen: uit de recente ervaring te 
trekken lessen" heeft gezocht naar concrete 
bijdragen aan de wijze waarop beleid op dit 
gebied moet worden ontwikkeld;

I. overwegende dat de Commissie middels 
haar Groenboek van 17 januari 2012 
getiteld "Herstructurering en anticipatie op 
veranderingen: uit de recente ervaring te 
trekken lessen" heeft gezocht naar concrete 
bijdragen aan de wijze waarop beleid op dit 
gebied moet worden ontwikkeld en dat zij 
in dat groenboek stelt dat "technologische 
veranderingen en innovatie 
aanpassingsstrategieën voor 
ondernemingen en arbeidskrachten 
noodzakelijk kunnen maken, maar er zijn 
ook aanwijzingen dat innovatie, 
gecombineerd met onderzoek en 
onderwijs, een effectief middel kan 
vormen om Europa uit de crisis te halen";

Or. es

Amendement 42
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het Europees 
Economisch en Sociaal Comité in zijn 
initiatiefverslag "Coöperaties en 
herstructurering" erop wijst dat 
coöperaties herstructurering op 
maatschappelijk verantwoorde wijze 
doorvoeren en dat hun "specifieke 
coöperatieve governancemodel, dat is 
gebaseerd op gezamenlijk eigendom, 
democratische participatie, bestuur door 
de leden en het vermogen om op de eigen 
financiële middelen en ondersteunende 
netwerken te vertrouwen, verklaart 
waarom coöperaties flexibeler en 
innovatiever zijn bij het beheer van 
herstructurering en het opzetten van 
nieuwe bedrijven"; 

Or. fr

Amendement 43
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat van de zijde van de 
Commissie, ondanks bovengenoemde 
krachtige verklaringen, teleurstellende 
reacties zijn gekomen op parlementaire 
resoluties inzake informatie, raadpleging 
en herstructurering waarin de noodzaak 
van urgente en concrete stappen op dit 
gebied wordt onderstreept, alsmede op 
verzoeken van andere economische en 
sociale spelers;

Schrappen

Or. en
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Amendement 44
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat van de zijde van de 
Commissie, ondanks bovengenoemde 
krachtige verklaringen, teleurstellende 
reacties zijn gekomen op parlementaire 
resoluties inzake informatie, raadpleging 
en herstructurering waarin de noodzaak 
van urgente en concrete stappen op dit 
gebied wordt onderstreept, alsmede op 
verzoeken van andere economische en 
sociale spelers;

J. overwegende dat van de zijde van de 
Commissie, ondanks bovengenoemde 
krachtige verklaringen, teleurstellende 
reacties zijn gekomen op parlementaire 
resoluties inzake informatie, raadpleging 
en herstructurering waarin de noodzaak 
van urgente en concrete stappen op dit 
gebied wordt onderstreept, alsmede op 
verzoeken van andere relevante
economische en sociale spelers;

Or. en

Amendement 45
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat deze resolutie de 
verplichtingen inzake informatie en 
raadpleging uit hoofde van andere EU- en 
nationale wetgeving onverlet laat; 
overwegende dat, voor zover de nationale 
en EU-wetgeving hierin voorzien, de 
informatie- en raadplegingsprocedures
ten volle moeten worden ingezet met het 
oog op de toepassing van de in deze 
resolutie vastgestelde regels;

K. overwegende dat deze resolutie de 
verplichtingen inzake informatie uit hoofde 
van andere EU- en nationale wetgeving 
onverlet laat; overwegende dat, voor zover 
de nationale en EU-wetgeving hierin 
voorzien, de informatieprocedures ten 
volle moeten worden ingezet met het oog 
op de uitvoering van de in deze resolutie 
vastgestelde aanbevelingen;

Or. en
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Amendement 46
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat deze resolutie de 
verplichtingen inzake informatie en 
raadpleging uit hoofde van andere EU- en 
nationale wetgeving onverlet laat; 
overwegende dat, voor zover de nationale 
en EU-wetgeving hierin voorzien, de 
informatie- en raadplegingsprocedures ten 
volle moeten worden ingezet met het oog 
op de toepassing van de in deze resolutie 
vastgestelde regels;

K. overwegende dat deze resolutie de 
verplichtingen inzake informatie en 
raadpleging uit hoofde van andere EU- en 
nationale wetgeving onverlet laat; 
overwegende dat, voor zover de nationale 
en EU-wetgeving hierin voorzien, de 
informatie- en raadplegingsprocedures ten 
volle moeten worden ingezet met het oog 
op de uitvoering van de in deze resolutie 
vastgestelde aanbevelingen;

Or. en

Amendement 47
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat deze resolutie de 
verplichtingen inzake arbeidsbescherming 
en inzake beëindiging van het 
dienstverband voortvloeiend uit nationale 
wetgeving onverlet laat;

Or. es

Amendement 48
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat deze resolutie de 
verplichtingen inzake arbeidsbescherming 
en inzake beëindiging van het 
dienstverband voortvloeiend uit nationale 
wetgeving onverlet laat; 

Or. fr

Amendement 49
Jelko Kacin

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de Commissie, 
ondanks het feit dat zij in het afgelopen 
decennium de Europese sociale partners 
tweemaal heeft geraadpleegd, verzuimd 
heeft praktische stappen te nemen om te 
zorgen voor de wijdverbreide toepassing 
in de gehele Unie van de anticiperende en 
proactieve benaderingen en sociaal 
verantwoorde herstructureringspraktijken 
waaraan zij in zoveel beleidsdocumenten 
herinnert (zie hierboven);

Schrappen

Or. en

Amendement 50
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de Commissie, 
ondanks het feit dat zij in het afgelopen 
decennium de Europese sociale partners 

L. overwegende in het afgelopen 
decennium de Europese sociale partners 
tweemaal zijn geraadpleegd; 
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tweemaal heeft geraadpleegd, verzuimd 
heeft praktische stappen te nemen om te 
zorgen voor de wijdverbreide toepassing 
in de gehele Unie van de anticiperende en 
proactieve benaderingen en sociaal 
verantwoorde herstructureringspraktijken 
waaraan zij in zoveel beleidsdocumenten 
herinnert (zie hierboven);

Or. es

Amendement 51
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat er momenteel 
grote verschillen tussen de nationale 
rechtsstelsels zijn wat betreft de 
verantwoordelijkheid van werkgevers 
tegenover hun werknemers tijdens het 
proces van herstructurering; overwegende 
dat het Europees fonds voor aanpassing 
aan de globalisering in sommige landen 
wordt gebruikt voor maatregelen die in 
andere landen onder 
verantwoordelijkheid van de werkgever 
vallen;

Or. en

Amendement 52
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat goede informatie en M. overwegende dat goede en 
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raadpleging ten aanzien van 
herstructurering een meer intelligente, 
proactieve, verantwoorde en strategische 
benadering vergen, die ertoe zal bijdragen
de ondernemingen en de Unie 
concurrerender te maken en tevens naar de 
Europese burgers, in een tijd van crisis, een 
boodschap van zekerheid en transparantie 
doet uitgaan;

doeltreffende informatie en raadpleging 
ten aanzien van herstructurering inhoudt 
dat de relevante maatregelen meerdere 
maanden voorafgaand aan de 
voorgestelde herstructurering genomen 
moeten worden, ook betrekking moeten 
hebben op onderaannemers en ook op 
korte termijn het aanbieden van 
herscholing moeten omvatten, om ertoe 
bij te dragen de ondernemingen en de Unie 
concurrerender te maken en tevens naar de 
Europese burgers en beleggers, in een tijd 
van crisis, een boodschap van zekerheid en 
transparantie te doen uitgaan;

Or. fr

Amendement 53
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat goede informatie en 
raadpleging ten aanzien van 
herstructurering een meer intelligente, 
proactieve, verantwoorde en strategische 
benadering vergen, die ertoe zal bijdragen 
de ondernemingen en de Unie 
concurrerender te maken en tevens naar de 
Europese burgers, in een tijd van crisis, een 
boodschap van zekerheid en transparantie 
doet uitgaan;

M. overwegende dat goede informatie ten 
aanzien van herstructurering ertoe kan 
bijdragen de ondernemingen en de Unie 
concurrerender te maken en tevens naar de 
Europese burgers, in een tijd van crisis, een 
boodschap van zekerheid en transparantie 
te doen uitgaan;

Or. en

Amendement 54
Jelko Kacin, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat goede informatie en 
raadpleging ten aanzien van 
herstructurering een meer intelligente, 
proactieve, verantwoorde en strategische 
benadering vergen, die ertoe zal bijdragen 
de ondernemingen en de Unie 
concurrerender te maken en tevens naar de 
Europese burgers, in een tijd van crisis, een 
boodschap van zekerheid en transparantie 
doet uitgaan;

M. overwegende dat goede informatie en 
raadpleging ten aanzien van 
herstructurering ertoe kan bijdragen de 
ondernemingen en de Unie concurrerender 
te maken en tevens naar de Europese 
burgers, in een tijd van crisis, een 
boodschap van zekerheid en transparantie 
te doen uitgaan;

Or. en

Amendement 55
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat goede informatie en
raadpleging ten aanzien van 
herstructurering een meer intelligente, 
proactieve, verantwoorde en strategische 
benadering vergen, die ertoe zal bijdragen 
de ondernemingen en de Unie 
concurrerender te maken en tevens naar de 
Europese burgers, in een tijd van crisis, een 
boodschap van zekerheid en transparantie 
doet uitgaan;

M. overwegende dat goede informatie en 
raadpleging ten aanzien van 
herstructurering een meer intelligente, 
proactieve, verantwoorde en strategische 
benadering vergen, die ertoe kan bijdragen 
de ondernemingen en de Unie 
concurrerender te maken en tevens naar de 
Europese burgers, in een tijd van crisis, een 
boodschap van zekerheid en transparantie 
doet uitgaan;

Or. es

Amendement 56
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat Verordening (EG) 
nr. 1927/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 
2006 tot oprichting van een Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering momenteel wordt herzien;

Or. it

Amendement 57
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat ondernemingen 
die zich niet aan de veranderende 
omstandigheden aanpassen op lange 
termijn de strijd met hun concurrenten 
zullen verliezen;

Or. es

Amendement 58
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat de Commissie1, 
met het oog op het bijstaan van 
werknemers en ondernemingen bij een 
doeltreffender voorbereiding op 
veranderingen, diepgaande onderzoeken 
en studies heeft uitgevoerd naar het 
fenomeen van herstructurering zelf en 
naar het toezicht van economische 
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sectoren, met inbegrip van een aantal 
studies naar de manier waarop de 
werkgelegenheid zal veranderen tussen 
nu en 2020; overwegende dat deze 
verkennende analyse is uitgevoerd in 
samenwerking met onafhankelijke 
onderzoekers, de sociale partners en de 
andere Europese instellingen, waaronder 
het Europees Parlement, en 
agentschappen en organen van de Unie, 
zoals het Europees Waarnemingscentrum 
voor het veranderingsproces (EMCC)2

van de Europese Stichting tot verbetering 
van de levens- en arbeidsomstandigheden  
(Eurofound) en het Europees Centrum 
voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding (CEDEFOP);
__________________
1 SEC(2008) 2154 - WERKDOCUMENT 
VAN DE DIENSTEN VAN DE 
COMMISSIE: "Restructuring and 
employment the contribution of the 
European Union".
2 In 2001 is een van de voorstellen van de 
Gyllenhammar Expert Group uitgevoerd. 
Dit omvatte de oprichting van een 
Europees Waarnemingscentrum voor het 
veranderingsproces (EMCC) binnen  
Eurofound, de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in Dublin. Het 
EMCC beheert met name de European 
Restructuring Monitor (ERM), die 
informatie vergaart over 
herstructureringen van een bepaalde 
omvang.

Or. fr

Amendement 59
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat de Commissie1, 
met het oog op het bijstaan van 
werknemers en ondernemingen bij een 
doeltreffender voorbereiding op 
veranderingen, diepgaande onderzoeken 
en analyses heeft uitgevoerd naar het 
fenomeen van herstructurering zelf en 
naar het toezicht van economische 
sectoren, met inbegrip van een aantal 
studies naar de verandering van de 
werkgelegenheid zal tussen nu en 2020; 
overwegende dat deze verkennende 
analyse is uitgevoerd in samenwerking 
met onafhankelijke onderzoekers, de 
sociale partners en de andere Europese 
instellingen, waaronder het Europees 
Parlement, en agentschappen en organen 
van de Unie, zoals het Europees 
Waarnemingscentrum voor het 
veranderingsproces (EMCC)2 van 
Eurofound en het Europees Centrum voor 
de ontwikkeling van de beroepsopleiding 
(Cedefop).
__________________
1 SEC(2008) 2154 - WERKDOCUMENT 
VAN DE DIENSTEN VAN DE 
COMMISSIE: "Restructuring and 
employment the contribution of the 
European Union".
2 In 2001 is een van de voorstellen van de 
Gyllenhammar Expert Group uitgevoerd. 
Dit omvatte de oprichting van een 
Europees Waarnemingscentrum voor het 
veranderingsproces (EMCC) binnen  
Eurofound, de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in Dublin. Het 
EMCC beheert met name de European 
Restructuring Monitor (ERM), die 
informatie vergaart over 
herstructureringen van een bepaalde 
omvang.
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Or. en

Amendement 60
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat de Commissie1, 
met het oog op het bijstaan van 
werknemers en ondernemingen bij een 
doeltreffender voorbereiding op 
veranderingen, diepgaande onderzoeken 
en analyses heeft uitgevoerd naar het 
fenomeen van herstructurering zelf en 
naar het toezicht van economische 
sectoren, met inbegrip van een aantal 
studies naar de verandering van de 
werkgelegenheid zal tussen nu en 2020; 
overwegende dat deze verkennende 
analyse is uitgevoerd in samenwerking 
met onafhankelijke onderzoekers, de 
sociale partners en de andere Europese 
instellingen, waaronder het Europees 
Parlement, en agentschappen en organen 
van de Unie, zoals het Europees 
Waarnemingscentrum voor het 
veranderingsproces (EMCC)2 van 
Eurofound en het Europees Centrum voor 
de ontwikkeling van de beroepsopleiding 
(Cedefop).
__________________
1 SEC(2008) 2154 - WERKDOCUMENT 
VAN DE DIENSTEN VAN DE 
COMMISSIE: "Restructuring and 
employment the contribution of the 
European Union".
2 In 2001 is een van de voorstellen van de 
Gyllenhammar Expert Group uitgevoerd. 
Dit omvatte de oprichting van een 
Europees Waarnemingscentrum voor het 
veranderingsproces (EMCC) binnen  
Eurofound, de Europese Stichting tot 
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verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden in Dublin. Het 
EMCC beheert met name de European 
Restructuring Monitor (ERM), die 
informatie vergaart over 
herstructureringen van een bepaalde 
omvang.

Or. en

Amendement 61
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging M ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M ter. overwegende dat ondernemingen 
en sectoren meestal het best geplaatst zijn 
om hun eigen behoefte aan 
herstructurering te beoordelen;

Or. es

Amendement 62
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging M quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M quater. overwegende dat de lidstaten te 
maken hebben met uiteenlopende 
processen van herstructurering, en dat de 
effecten in elk land anders uitvallen;

Or. es

Amendement 63
Nadja Hirsch
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het Parlement 
binnen drie maanden na de aanneming 
van deze resolutie, op basis van artikel 
225 van het Verdrag een 
wetgevingsvoorstel voor te leggen, zoals 
aanbevolen in de bijlage;

Schrappen

Or. en

Amendement 64
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het Parlement 
binnen drie maanden na de aanneming van 
deze resolutie, op basis van artikel 225 
van het Verdrag een wetgevingsvoorstel 
voor te leggen, zoals aanbevolen in de 
bijlage;

1. verzoekt de Commissie het Parlement 
binnen drie maanden na de aanneming van 
deze resolutie de conclusies van het 
groenboek over raadpleging voor te 
leggen;

Or. es

Amendement 65
Jelko Kacin, Marian Harkin, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het Parlement 
binnen drie maanden na de aanneming van 
deze resolutie, op basis van artikel 225 van 
het Verdrag een wetgevingsvoorstel voor te 

1. verzoekt de Commissie het Parlement 
binnen drie maanden na de aanneming van 
deze resolutie, op basis van artikel 225 van 
het Verdrag een Code of Good Practice 
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leggen, zoals aanbevolen in de bijlage; inzake herstructurering voor te leggen; 

Or. en

Amendement 66
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie en andere 
instellingen die betrokken zijn bij de 
gewone wetgevingsprocedure te helpen 
waarborgen dat bij de herziening van 
Verordening (EG) Nr. 1927/2006 het 
toepassingsbereik van deze verordening 
wordt uitgebreid tot alle nieuwe 
problemen die voortvloeien uit het 
opkomen van de veelvoud aan nieuwe 
vormen van herstructurering die gevolgen 
hebben gehad voor de Europese markt, 
waaronder het probleem van 
ongebreidelde verplaatsing van bedrijven 
binnen en buiten de EU, dat verwoestende 
gevolgen heeft voor werknemers;

Or. it

Amendement 67
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie, indien de 
conclusies van het groenboek over 
raadpleging hiertoe aanleiding geven, op 
zo kort mogelijke termijn een aanbeveling 
te doen over herstructurering, met 
inachtneming van het 
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subsidiariteitsbeginsel;

Or. es

Amendement 68
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat voor het 
verwezenlijken van omstandigheden die 
gunstig zijn voor verandering en tevens 
het voorzien en voorkomen van mogelijke 
negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid mogelijk maken, het van 
wezenlijk belang is gecoördineerde actie 
te ondernemen op het daarvoor meest 
passende niveau (regionaal, nationaal 
en/of Europees) op de volgende terreinen: 
versterking van de Europese interne 
markt, met speciale aandacht voor een 
betere toegang tot financiering; stabiliteit 
en voorspelbaarheid van het regelgevend 
kader; doeltreffendheid van de 
arbeidsmarkten; een betere inzetbaarheid 
van werknemers door middel van beter 
gerichte scholing en opleidingen van 
hogere kwaliteit; krachtige ondersteuning 
van innovatie en een actief en 
doeltreffend industriebeleid waarmee 
nieuwe kansen gecreëerd kunnen worden 
voor zowel ondernemingen als 
werknemers;

Or. es

Amendement 69
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. benadrukt dat KMO's minder 
goed zijn toegerust dan grote 
ondernemingen wat betreft de 
ontwikkeling van hetzelfde soort goede 
werkwijzen op het gebied van 
herstructurering; is van mening dat 
KMO's daarom moeten worden gesteund 
en gestimuleerd om deel te nemen aan 
processen van herstructurering binnen 
ondernemingen waarvan zij afhankelijk 
zijn; 

Or. es

Amendement 70
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt dat deze aanbevelingen in 
overeenstemming zijn met het 
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel 
en de grondrechten van de burger;

2. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat deze aanbevelingen in 
overeenstemming zijn met het 
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel,
de grondrechten van de burger, de vrijheid 
van ondernemerschap en het recht op 
eigendom;

Or. en

Amendement 71
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt dat deze aanbevelingen in 2. bevestigt dat bovengenoemde 
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overeenstemming zijn met het 
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel 
en de grondrechten van de burger;

aanbevelingen in overeenstemming zijn 
met het subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginsel en de grondrechten 
van de burger;

Or. es

Amendement 72
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op het belang van een sterke 
sociale dialoog op basis van wederzijds 
vertrouwen en gedeelde 
verantwoordelijkheid, aangezien dat het 
beste instrument is voor het vinden van op 
consensus gebaseerde oplossingen en 
gezamenlijke standpunten bij het 
voorzien, voorkomen en beheren van 
processen van herstructurering; is in dit 
verband van mening dat het belangrijk is 
de uitwisseling van optimale 
werkmethoden en ervaringen op Europees 
niveau te versterken;

Or. es

Amendement 73
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie te beoordelen 
of het nodig is op Europees niveau 
maatregelen te treffen voor het uitoefenen 
van toezicht op de activiteiten van 
ondernemingen om enige vorm van 
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misbruik met nadelige gevolgen, met 
name voor werknemers, te voorkomen;

Or. es

Amendement 74
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. roept op tot het beschouwen van 
ontslag als laatste redmiddel als alle 
mogelijke alternatieven zijn overwogen, 
zonder het concurrentievermogen van 
ondernemingen aan te tasten;

Or. es

Amendement 75
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het verlangde 
voorstel geen financiële gevolgen heeft;

Schrappen

Or. es

Amendement 76
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van oordeel dat het verlangde 
voorstel geen financiële gevolgen heeft;

3. verzoekt de Commissie te waarborgen 
dat de aanbevelingen geen financiële 
gevolgen hebben voor de ondernemingen.

Or. en

Amendement 77
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt zijn Voorzitter dit 
wetgevingsvoorstel en de bijgaande 
gedetailleerde aanbevelingen te doen 
toekomen aan de Commissie en de Raad.

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie
en de bijgaande gedetailleerde 
aanbevelingen te doen toekomen aan de 
Commissie en de Raad.

Or. es

Amendement 78
Jelko Kacin, Nadja Hirsch
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt zijn Voorzitter dit 
wetgevingsvoorstel en de bijgaande 
gedetailleerde aanbevelingen te doen 
toekomen aan de Commissie en de Raad.

4. verzoekt zijn Voorzitter dit voorstel en 
de bijgaande gedetailleerde aanbevelingen 
te doen toekomen aan de Commissie en de 
Raad.

Or. en
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