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Ändringsförslag 1
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Titeln

Förslag till resolution Ändringsförslag

Rekommendationer till kommissionen om 
information till och samråd med anställda, 
planering och hantering av 
omstruktureringar

Rekommendationer till kommissionen om 
en uppförandekod om information till 
anställda vid omstruktureringar

Or. en

Ändringsförslag 2
Jelko Kacin, Marian Harkin

Förslag till resolution
Titeln

Förslag till resolution Ändringsförslag

Rekommendationer till kommissionen om 
information till och samråd med anställda, 
planering och hantering av 
omstruktureringar

Rekommendationer till kommissionen om 
en uppförandekod om information till och 
samråd med anställda vid
omstruktureringar

Or. en

Ändringsförslag 3
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
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allmän ram för likabehandling i 
arbetslivet1,

Or. en

Ändringsförslag 4
Marije Cornelissen, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 13b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
15 december 2011 om översynen efter 
halva tiden av den europeiska strategin 
2007−2012 för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen2,

Or. en

Ändringsförslag 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Förslag till resolution
Beaktandeled 20a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet på eget 
initiativ från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén om ”Kooperativ och 
omstrukturering”3,

Or. fr

                                               
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 P7_TA(2011)0589.
3 Ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.
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Ändringsförslag 6
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 20 september 2011 –
Färdplan för ett resurseffektivt Europa 
(COM(2011)0571),

Or. en

Ändringsförslag 7
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 21b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 8 mars 2011 –
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050 
(COM(2011)0112),

Or. en

Ändringsförslag 8
Mara Bizzotto

Förslag till resolution
Beaktandeled 26a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den forskning och de 
undersökningar som har genomförts av 
Eurofound,
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Or. it

Ändringsförslag 9
Mara Bizzotto

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Omstrukturering är inte ett nytt fenomen 
utan ett som på senare år har tagit nya 
former och har blivit större till omfång 
med en bredare geografisk och sektoriell 
täckning i Europa.

A. Omstrukturering är inte ett nytt fenomen 
i Europa utan en metod som på senare år 
har blivit alltmer utbredd, och som har 
tagit flera olika former. Situationen börjar 
bli ohållbar i vissa sektorer och nya 
sektorer börjar drabbas med oberäkneliga 
konsekvenser för medlemsstaternas 
ekonomiska och sociala strukturer.

Or. it

Ändringsförslag 10
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Omstrukturering är inte ett nytt fenomen
utan ett som på senare år har tagit nya 
former och har blivit större till omfång 
med en bredare geografisk och sektoriell 
täckning i Europa.

A. Omstrukturering är inte ett nytt fenomen 
och sker allt oftare på grund av 
ekonomiska svårigheter.

Or. en

Ändringsförslag 11
Mara Bizzotto

Förslag till resolution
Skäl B
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Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den kris som började 2008 har 
påskyndat förändringarna i snabb takt. Den 
har bidragit till ett strukturellt tryck att 
anpassa sig till förändringar till följd av 
globaliseringens mer omedelbara 
begränsningar som utsätter företag, 
anställda, territorier och regeringar för 
starka spänningar.

B. Den kris som började 2008 har 
påskyndat förändringarna i snabb takt. Den 
har bidragit till ett strukturellt tryck på 
arbetstagare, territorier och alla 
förvaltningsnivåer att anpassa sig till 
förändringar till följd av fenomen som hör 
samman med globaliseringen.

Or. it

Ändringsförslag 12
Thomas Händel

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den kris som började 2008 har 
påskyndat förändringarna i snabb takt. Den 
har bidragit till ett strukturellt tryck att 
anpassa sig till förändringar till följd av 
globaliseringens mer omedelbara 
begränsningar som utsätter företag, 
anställda, territorier och regeringar för 
starka spänningar.

B. Den globala ekonomiska kris som 2008 
utlöstes och avsevärt förstärktes genom 
spekulationer på finansmarknaden har 
påskyndat förändringarna i snabb takt. Den 
har bidragit till ett strukturellt tryck att 
anpassa sig till förändringar till följd av 
globaliseringens mer omedelbara 
begränsningar som utsätter företag, 
anställda, territorier och regeringar för 
starka spänningar.

Or. de

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

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den kris som började 2008 har B. Den kris som började 2008 har 
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påskyndat förändringarna i snabb takt. Den
har bidragit till ett strukturellt tryck att 
anpassa sig till förändringar till följd av 
globaliseringens mer omedelbara 
begränsningar som utsätter företag, 
anställda, territorier och regeringar för 
starka spänningar.

påskyndat förändringarna i snabb takt. 
Krisen har bidragit till ett strukturellt tryck 
att anpassa sig till förändringar till följd av 
globaliseringens mer omedelbara 
begränsningar som innebär att företagen 
och deras anställda måste göra de 
förändringar som är nödvändiga för att 
skydda konkurrenskraften och 
arbetstillfällena.

Or. en

Ändringsförslag 14
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Den kris som började 2008 har 
påskyndat förändringarna i snabb takt. Den 
har bidragit till ett strukturellt tryck att 
anpassa sig till förändringar till följd av 
globaliseringens mer omedelbara 
begränsningar som utsätter företag, 
anställda, territorier och regeringar för 
starka spänningar.

B. Den kris som började 2008 har 
påskyndat förändringarna i snabb takt. Den 
har bidragit till ett strukturellt tryck att 
anpassa sig till förändringar till följd av 
behovet av att omvandla ohållbara delar 
av ekonomin och globaliseringens mer 
omedelbara begränsningar som utsätter 
företag, anställda, territorier och regeringar 
för starka spänningar.

Or. en

Ändringsförslag 15
Thomas Händel

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Till följd av de senaste 30 årens 
djupgående förändringar av de 
ekonomiska strategierna har en massiv 
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omfördelning från den reala ekonomin till 
finanssektorn ägt rum, varigenom 
staterna har trängts tillbaka till en kraftig 
underfinansiering och skuldsättning, till 
privatiseringstryck och till avveckling av 
arbetstillfällen och service inom alla 
nivåer av den offentliga sektorn, samtidigt 
som strukturomvandlingar i den privata 
ekonomin ofta har utnyttjats till att 
friställa arbetstagare i syfte att driva upp 
aktiekurserna. Därför behöver situationen 
förbättras för dem som visserligen 
producerar alla varor och tjänster, men 
som ensamma får bära alla nackdelar.

Or. de

Ändringsförslag 16
Marije Cornelissen, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Omstrukturering påverkar inte 
aktörerna förrän i ett sent skede, och 
oftast då uppsägningar redan övervägs.

Or. en

Ändringsförslag 17
Marije Cornelissen, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Vid omstruktureringar är det den 
omedelbara och konkreta inverkan på 
sysselsättningen som uppmärksammas 
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mest, medan den negativa effekten på 
arbetsvillkoren och arbetstagarnas hälsa 
inte erkänns och hanteras i tillräcklig 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marije Cornelissen, Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Bc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bc. De många och olika aktörerna som 
deltar i omstruktureringar är isolerade 
och samarbetar sällan långsiktigt.

Or. en

Ändringsförslag 19
Mara Bizzotto

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Som konsekvent betonas i de senaste 
politiska dokumenten från kommissionen, 
särskilt Europa 2020-strategin och 
industripolitiskt meddelande av den 27 
oktober 2010 ”Bättre förutse och hantera 
omstruktureringar skulle hjälpa anställda 
och företag att anpassa sig till övergångar 
som följer av överkapacitet och av 
modernisering och strukturell 
anpassning”. (…) ”Det är ledningen och 
arbetstagarnas företrädare som måste 
komma överens om 
omstruktureringsåtgärder på 
företagsnivå. Även politiska åtgärder 

utgår
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måste till vid sådan omstrukturering för 
att undvika sociala problem och främja ny 
kompetens och arbetstillfällen. På så sätt 
kan man undvika massuppsägningar och 
en nedgång i hela regionen eller 
utflyttning av hela industrier och i stället 
underlätta en ekonomisk omställning och 
yrkesomskolning.”

Or. it

Ändringsförslag 20
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Som konsekvent betonas i de senaste 
politiska dokumenten från kommissionen, 
särskilt Europa 2020-strategin och 
industripolitiskt meddelande av den 
27 oktober 2010 ”Bättre förutse och 
hantera omstruktureringar skulle hjälpa 
anställda och företag att anpassa sig till 
övergångar som följer av överkapacitet och 
av modernisering och strukturell 
anpassning”. (…) ”Det är ledningen och 
arbetstagarnas företrädare som måste 
komma överens om 
omstruktureringsåtgärder på företagsnivå. 
Även politiska åtgärder måste till vid sådan 
omstrukturering för att undvika sociala 
problem och främja ny kompetens och 
arbetstillfällen. På så sätt kan man undvika
massuppsägningar och en nedgång i hela 
regionen eller utflyttning av hela industrier 
och i stället underlätta en ekonomisk 
omställning och yrkesomskolning.”

C. Som konsekvent betonas i de senaste 
politiska dokumenten från kommissionen, 
särskilt Europa 2020-strategin och 
industripolitiskt meddelande av den 
28 oktober 2010 ”Bättre förutse och 
hantera omstruktureringar skulle hjälpa 
anställda och företag att anpassa sig till 
övergångar som följer av överkapacitet och 
av modernisering och strukturell 
anpassning”. (…) ”Det är ledningen och 
arbetstagarnas företrädare som måste 
komma överens om 
omstruktureringsåtgärder på företagsnivå. 
Även politiska åtgärder måste till vid sådan 
omstrukturering för att undvika sociala 
problem och främja ny kompetens och 
arbetstillfällen. På så sätt kan man 
minimera massuppsägningar och en 
nedgång i hela regionen eller utflyttning av 
hela industrier och i stället underlätta en 
ekonomisk omställning och 
yrkesomskolning.”

Or. en
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Ändringsförslag 21
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Som konsekvent betonas i de senaste 
politiska dokumenten från kommissionen, 
särskilt Europa 2020-strategin och 
industripolitiskt meddelande av den 
27 oktober 2010 ”Bättre förutse och 
hantera omstruktureringar skulle hjälpa 
anställda och företag att anpassa sig till 
övergångar som följer av överkapacitet och 
av modernisering och strukturell 
anpassning”.  (…) ”Det är ledningen och 
arbetstagarnas företrädare som måste 
komma överens om 
omstruktureringsåtgärder på företagsnivå. 
Även politiska åtgärder måste till vid sådan 
omstrukturering för att undvika sociala 
problem och främja ny kompetens och 
arbetstillfällen. På så sätt kan man undvika
massuppsägningar och en nedgång i hela 
regionen eller utflyttning av hela industrier 
och i stället underlätta en ekonomisk 
omställning och yrkesomskolning.”

C. Som konsekvent betonas i de senaste 
politiska dokumenten från kommissionen, 
särskilt Europa 2020-strategin och 
industripolitiskt meddelande av den 
28 oktober 2010 ”Bättre förutse och 
hantera omstruktureringar skulle hjälpa 
anställda och företag att anpassa sig till 
övergångar som följer av överkapacitet och 
av modernisering och strukturell 
anpassning”.  (…) ”Det är ledningen och 
arbetstagarnas företrädare som måste 
komma överens om 
omstruktureringsåtgärder på företagsnivå. 
Även politiska åtgärder måste till vid sådan 
omstrukturering för att undvika sociala 
problem och främja ny kompetens och 
arbetstillfällen. På så sätt kan man 
minimera massuppsägningar och en 
nedgång i hela regionen eller utflyttning av 
hela industrier och i stället underlätta en 
ekonomisk omställning och 
yrkesomskolning.”

Or. fr

Ändringsförslag 22
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Som konsekvent betonas i de senaste 
politiska dokumenten från kommissionen, 
särskilt Europa 2020-strategin och 
industripolitiskt meddelande av den 

C. Som konsekvent betonas i de senaste 
politiska dokumenten från kommissionen, 
särskilt Europa 2020-strategin och 
industripolitiskt meddelande av den 
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27 oktober 2010 ”Bättre förutse och 
hantera omstruktureringar skulle hjälpa 
anställda och företag att anpassa sig till 
övergångar som följer av överkapacitet och 
av modernisering och strukturell 
anpassning”. (…) ”Det är ledningen och 
arbetstagarnas företrädare som måste 
komma överens om 
omstruktureringsåtgärder på företagsnivå. 
Även politiska åtgärder måste till vid sådan 
omstrukturering för att undvika sociala 
problem och främja ny kompetens och 
arbetstillfällen. På så sätt kan man undvika
massuppsägningar och en nedgång i hela 
regionen eller utflyttning av hela industrier 
och i stället underlätta en ekonomisk 
omställning och yrkesomskolning.”

28 oktober 2010 ”Bättre förutse och 
hantera omstruktureringar skulle hjälpa 
anställda och företag att anpassa sig till 
övergångar som följer av överkapacitet och 
av modernisering och strukturell 
anpassning”. ”Det är ledningen och 
arbetstagarnas företrädare som måste 
komma överens om 
omstruktureringsåtgärder på företagsnivå. 
Även politiska åtgärder måste till vid sådan 
omstrukturering för att undvika sociala 
problem och främja ny kompetens och 
arbetstillfällen. På så sätt kan man 
minimera massuppsägningar och en 
nedgång i hela regionen eller utflyttning av 
hela industrier och i stället underlätta en 
ekonomisk omställning och 
yrkesomskolning.”

Or. en

Ändringsförslag 23
Jutta Steinruck

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Krisen har lett till en ny ekonomisk 
styrning av unionen, genom den årliga 
tillväxtöversikten och planeringsterminen, 
vilket i sig kan leda till omstrukturering 
och som därför kräver att 
arbetsmarknadens parter engageras.

Or. de

Ändringsförslag 24
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Arbetstagarna måste på lämpligt sätt 
förberedas på en övergång till en 
resurseffektiv och klimatvänlig ekonomi 
med mycket stor sysselsättningspotential 
men som skulle innebära omstrukturering 
av ohållbara sektorer och företag.

Or. en

Ändringsförslag 25
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Förlusterna av antalet arbetstillfällen 
var nästan dubbelt så många jämfört med 
antalet skapade arbetstillfällen under det 
tredje kvartalet 2011. Denna trend 
kommer sannolikt att öka med 
tillkännagivanden av omfattande 
omstruktureringar på strategiska 
områden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26
Mara Bizzotto

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Vad beträffar branschtrenderna har 
Eurofound bekräftat att det minskade 
antalet arbetstillfällen främst har drabbat 
bygg- och tillverkningsbranschen där över 
6,4 miljoner arbetstillfällen försvann 
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mellan 2008 och 2011.

Or. it

Ändringsförslag 27
Thomas Händel

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Alla medlemsstater där det under 
krisen har varit förhållandevis få 
friställningar har mycket välordnade 
arbetsmarknadssystem, där arbetstagarna 
och deras företrädare har ganska många 
rättigheter i fråga om konsultation, 
information och medbestämmande, vilket 
på företagsnivå har lett till gemensamma 
överenskommelser, baserade på lagar och 
kollektivavtal.

Or. de

Ändringsförslag 28
Thomas Händel

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Som framgår av den årliga 
tillväxtöversikten är unionens övergripande 
svar på krisen att ”vissa medlemsstaters 
positiva exportresultat visar att framgång 
på de globala marknaderna vilar på bredare 
faktorer, bland annat specialisering på 
sektorer, innovation samt kompetensnivåer 
som verkligen höjer konkurrenskraften”.

E. Som framgår av den årliga 
tillväxtöversikten är unionens övergripande 
svar på krisen att ”vissa medlemsstaters 
positiva exportresultat visar att framgång 
på de globala marknaderna vilar på bredare 
faktorer, bland annat specialisering på 
sektorer, innovation samt kompetensnivåer 
som verkligen höjer konkurrenskraften”. 
Just under krisen utnyttjade företag i 
många medlemsstater alla möjligheter, för 
att deras välutbildade och mycket erfarna 
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medarbetare inte skulle behöva friställas.

Or. de

Ändringsförslag 29
Thomas Händel

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Företag inom EU blir inte 
framgångsrika på världsmarknaderna 
genom att bara bjuda under i 
priskonkurrensen, utan endast genom bra 
produkter, metoder och tjänster, vilket 
kräver ett bra utbildningssystem, god 
utbildning och vidareutbildning för 
arbetstagare, goda arbetsvillkor och 
välfärdssystem och tillräckliga 
investeringar i forskning och utveckling.

Or. de

Ändringsförslag 30
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Omstrukturering av ohållbara 
sektorer är nödvändigt för att nå målet för 
Europa 2020-strategin med en smart och 
hållbar ekonomi för alla. 
Omstrukturering kan även bidra till den 
ekonomiska återhämtningen om 
övergången planeras väl och man ser till 
att arbetstagarna inom ohållbara sektorer 
garanteras säkerhet, skydd och utbildning 
vid övergången till miljövänliga 
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arbetstillfällen. 

Or. en

Ändringsförslag 31
Thomas Händel

Förslag till resolution
Skäl Eb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Eb. Under krisen har medlemsstaternas 
framgångsrika och exportinriktade 
industriföretag försökt att behålla sina 
välutbildade och erfarna medarbetare i 
företagen. Detta visar att kommissionens 
flexicuritystrategi, som är utformad för 
kortfristiga arbetsförhållanden, är 
misslyckad och inte svarar mot kraven 
från globalt konkurrenskraftiga företag. 
Detta gäller i samma utsträckning för 
åtgärderna inom ”sysselsättningspaketet”, 
som utgår från en avveckling av 
anställningstryggheten och andra 
rättigheter för fast anställda, trots att de 
framgångsrika företagen agerar 
långsiktigt och vill behålla sina 
medarbetare och delvis besväras av brist 
på utbildad arbetskraft.

Or. de

Ändringsförslag 32
Thomas Händel

Förslag till resolution
Skäl Ec (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ec. Det finns risk att goda erfarenheter 
som särskilt ILO har kunnat samla till 
följd av krisen inte beaktas tillräckligt och 
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inte kommer till användning vid framtida 
kriser. Därför bör dessa åtgärder av 
EU-institutioner undersökas och 
dokumenteras för att kunna användas 
även vid en omstrukturering. I några 
medlemsstater kunde under krisen 
uppsägningar undvikas och tiden 
användas för vidareutbildning.

Or. de

Ändringsförslag 33
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Vid omstrukturering då uppsägningar 
är oundvikliga löper unga och äldre 
arbetstagare större risk att sägas upp än 
andra åldersgrupper, även om detta utgör 
diskriminering i enlighet med den 
relevanta EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. I den inre marknadsakten anges att 
”Lissabonfördraget och bekräftelsen av 
begreppet ’social marknadsekonomi med 
hög konkurrenskraft’ som ett centralt mål, 
tvingar unionen till en mer nyanserad bild 
av den inre marknaden (…). En EU-ram 
för omstruktureringar skulle göra det 

G. I kommissionens meddelande ”På väg 
mot en inremarknadsakt”, anges att ”den 
besvikelse över den inre marknaden som 
vissa erfar [kan] även förklaras genom en 
känsla av att de på varandra följande 
liberaliseringarna har skett på bekostnad 
av de sociala rättigheter som varit 
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möjligt att skapa en miljö baserad på 
ömsesidigt förtroende.”

grundförutsättningen för olika 
ekonomiska aktörer”. ”Lissabonfördraget 
och bekräftelsen av begreppet ’social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft’ som ett centralt mål, 
tvingar unionen till en mer nyanserad bild 
av den inre marknaden. De ekonomiska 
friheterna och friheterna att vidta 
kollektiva åtgärder måste bringas i 
harmoni med varandra. Det är viktigt att 
blåsa nytt liv i dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och på så sätt 
lättare nå fram till lagstiftning som är 
skapad av och för arbetsmarknadens 
parter, vilket också sägs uttryckligen i 
Lissabonfördraget”. ”Vid sidan av de 
åtgärder som varit en ren reaktion på den 
ekonomiska och finansiella krisen, har de 
föregripande strategierna hjälpt företagen 
att förebygga sociala konflikter genom en 
proaktiv och i förväg förhandlad 
förvaltning av omstruktureringar. Det är 
ett villkor för ekonomisk framgång och ett 
socialt krav, eftersom det möjliggör en 
omfördelning av resurserna mot 
framväxande branscher, och ger 
arbetstagarna nya möjligheter när deras 
sysselsättning hotas. En EU-ram för 
omstruktureringar skulle göra det möjligt 
att skapa en miljö baserad på ömsesidigt 
förtroende.”

Or. en

Ändringsförslag 35
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. I den inre marknadsakten anges att 
”Lissabonfördraget och bekräftelsen av 
begreppet ’social marknadsekonomi med 
hög konkurrenskraft’ som ett centralt mål, 

G. I den inre marknadsakten anges att 
”Lissabonfördraget och bekräftelsen av 
begreppet ’social marknadsekonomi med 
hög konkurrenskraft’ som ett centralt mål, 
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tvingar unionen till en mer nyanserad bild 
av den inre marknaden (…). En EU-ram 
för omstruktureringar skulle göra det 
möjligt att skapa en miljö baserad på 
ömsesidigt förtroende.”

tvingar unionen till en mer nyanserad bild 
av den inre marknaden.

Or. es

Ändringsförslag 36
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. I den inre marknadsakten anges att 
”Lissabonfördraget och bekräftelsen av 
begreppet ’social marknadsekonomi med 
hög konkurrenskraft’ som ett centralt mål, 
tvingar unionen till en mer nyanserad bild 
av den inre marknaden (…). En EU-ram 
för omstruktureringar skulle göra det 
möjligt att skapa en miljö baserad på 
ömsesidigt förtroende.”

G. I kommissionens meddelande ”På väg 
mot en inremarknadsakt” anges att 
”Lissabonfördraget och bekräftelsen av 
begreppet ’social marknadsekonomi med 
hög konkurrenskraft’ som ett centralt mål, 
tvingar unionen till en mer nyanserad bild 
av den inre marknaden (…).

Or. en

Ändringsförslag 37
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Fördjupningen av den inre 
marknaden leder till en defragmentering 
av marknaderna, vilket leder till ökad 
konkurrens och fler omstruktureringar. 
Unionen bör ta ansvar för denna process 
genom att inrätta ramar för att mildra de 
sociala konsekvenserna av 
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omstruktureringar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. De ”Riktlinjer för hanteringen av 
förändringar och deras sociala 
konsekvenser” som upprättades av 
arbetsmarknadens parter i oktober 2003 
har inte gett upphov till någon påtaglig 
åtgärd som har lett till ett praktiskt 
genomförande och en konkret tillämpning 
av dessa riktlinjer.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 39
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. De ”Riktlinjer för hanteringen av 
förändringar och deras sociala 
konsekvenser” som upprättades av 
arbetsmarknadens parter i oktober 2003 har 
inte gett upphov till någon påtaglig åtgärd 
som har lett till ett praktiskt genomförande 
och en konkret tillämpning av dessa 
riktlinjer.

H. De ”Riktlinjer för hanteringen av 
förändringar och deras sociala 
konsekvenser” som upprättades av 
arbetsmarknadens parter i oktober 2003 har 
inte gett upphov till någon 
lagstiftningsåtgärd som har lett till ett 
praktiskt genomförande och en konkret 
tillämpning av dessa riktlinjer, med 
undantag för de två omgångar med 
nationella seminarier som hållits av 
arbetsmarknadens parter inom ramen för 
deras fleråriga arbetsprogram.
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Or. en

Ändringsförslag 40
Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. De ”Riktlinjer för hanteringen av 
förändringar och deras sociala 
konsekvenser” som upprättades av 
arbetsmarknadens parter i oktober 2003 har 
inte gett upphov till någon påtaglig åtgärd 
som har lett till ett praktiskt genomförande 
och en konkret tillämpning av dessa 
riktlinjer.

H. De ”Riktlinjer för hanteringen av 
förändringar och deras sociala 
konsekvenser” som upprättades av 
arbetsmarknadens parter i oktober 2003 har 
inte gett upphov till någon påtaglig åtgärd 
som har lett till ett praktiskt genomförande 
och en konkret tillämpning av dessa 
riktlinjer. En stor del av de nationella och 
sektorsvisa sociala organisationerna, och 
framför allt företagen och arbetstagarnas 
företrädare, känner fortfarande inte till 
dessa riktlinjer. Det är mycket viktigt att 
principerna i dessa riktlinjer och i många 
andra studier och rapporter följs på ett 
korrekt och effektivt sätt, eftersom 
företagen på detta område oftast agerar i 
efterhand snarare än proaktivt, ingriper 
allt för sent i beslutsprocessen och inte 
involverar de externa organ som skulle 
kunna bidra till att mildra den sociala 
effekten antingen tillräckligt eller på ett 
tillräckligt lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 41
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Kommissionen har eftersökt konkreta I. Kommissionen har eftersökt konkreta 
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bidrag till en metod för att vidareutveckla 
politiken på detta område genom sin 
”Grönbok om omstruktureringar och 
planering för förändringar. Vilka lärdomar 
kan vi dra av de senaste årens 
erfarenheter?” av den 17 januari 2012.

bidrag till en metod för att vidareutveckla 
politiken på detta område genom sin 
”Grönbok om omstruktureringar och 
planering för förändringar. Vilka lärdomar 
kan vi dra av de senaste årens 
erfarenheter?” av den 17 januari 2012, där 
man konstaterar att ”[t]eknisk utveckling 
och innovation kan på detta sätt tvinga 
fram anpassningsstrategier från 
företagens och arbetstagarnas sida, men 
det finns också tecken som tyder på att en 
satsning på innovation, forskning och 
utbildning kan vara ett effektivt sätt att 
hjälpa EU ur krisen”.

Or. es

Ändringsförslag 42
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Liksom anges i Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande på eget initiativ om ”Kooperativ 
och omstrukturering”, genomför 
kooperativa omstruktureringar på ett 
socialt ansvarstagande sätt och ”den 
specifikt kooperativa styrningsmodellen, 
som bygger på gemensamt ägande, 
demokratiskt deltagande och 
medlemskontroll samt kooperativens 
möjlighet att förlita sig på egna 
finansiella resurser och stödnätverk är 
förklaringen till varför kooperativen är 
mer flexibla och innovativa i hanteringen 
av omstruktureringar i det långa loppet 
och när det gäller att skapa nya 
affärsmöjligheter”.

Or. fr
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Ändringsförslag 43
Jelko Kacin

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Trots dessa tunga uttalanden som 
nämnts ovan har kommissionen gett 
dåliga svar på parlamentets resolutioner 
om information, samråd och 
omstrukturering som betonar behovet av 
brådskande och konkreta åtgärder på 
detta område och på förfrågningar från 
andra ekonomiska och social aktörer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 44
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Trots dessa tunga uttalanden som nämnts 
ovan har kommissionen gett dåliga svar på 
parlamentets resolutioner om information, 
samråd och omstrukturering som betonar 
behovet av brådskande och konkreta 
åtgärder på detta område och på 
förfrågningar från andra ekonomiska och 
social aktörer.

J. Trots dessa tunga uttalanden som nämnts 
ovan har kommissionen gett dåliga svar på 
parlamentets resolutioner om information, 
samråd och omstrukturering som betonar 
behovet av brådskande och konkreta 
åtgärder på detta område och på 
förfrågningar från andra berörda 
ekonomiska och sociala aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 45
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl K
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Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Resolutionen påverkar inte de 
informations- och samrådsskyldigheter
som omfattas av unionens övriga 
lagstiftning och nationell lagstiftning. 
Enligt vad som anges i unionens 
lagstiftning och nationell lagstiftning bör 
informations- och samrådsförfaranden 
användas fullt ut för att tillämpa de 
bestämmelser som anges i denna 
resolution.

K. Resolutionen påverkar inte de 
informationsskyldigheter som omfattas av 
unionens övriga lagstiftning och nationell 
lagstiftning. Enligt vad som anges i 
unionens lagstiftning och nationell 
lagstiftning bör informations- och 
samrådsförfaranden användas fullt ut för 
att tillämpa de rekommendationer som 
anges i denna resolution.

Or. en

Ändringsförslag 46
Jelko Kacin

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Resolutionen påverkar inte de 
informations- och samrådsskyldigheter 
som omfattas av unionens övriga 
lagstiftning och nationell lagstiftning. 
Enligt vad som anges i unionens 
lagstiftning och nationell lagstiftning bör 
informations- och samrådsförfaranden 
användas fullt ut för att tillämpa de 
bestämmelser som anges i denna 
resolution.

K. Resolutionen påverkar inte de 
informations- och samrådsskyldigheter 
som omfattas av unionens övriga 
lagstiftning och nationell lagstiftning. 
Enligt vad som anges i unionens
lagstiftning och nationell lagstiftning bör 
informations- och samrådsförfaranden 
användas fullt ut för att tillämpa de 
rekommendationer som anges i denna 
resolution.

Or. en

Ändringsförslag 47
Alejandro Cercas

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Resolutionen påverkar inte de 
skyldigheter avseende anställningsskydd 
och uppsägning som följer av nationell 
lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 48
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Denna resolution påverkar inte 
skyldigheterna i fråga om 
anställningsskydd och upphörande av 
anställningsavtal i nationell rätt.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Jelko Kacin

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Trots två samråd med EU:s 
arbetsmarknadsparter under senaste 
årtionde har kommissionen underlåtit att 
vidta praktiska åtgärder för att se till att 
de föregripande och proaktiva metoder 
och socialt ansvariga omstruktureringar 
som kommissionen påminner om i så 
många politikdokument (se ovan) 
tillämpas övergripande i hela EU.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 50
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Trots två samråd med EU:s 
arbetsmarknadsparter under senaste 
årtionde har kommissionen underlåtit att 
vidta praktiska åtgärder för att se till att 
de föregripande och proaktiva metoder 
och socialt ansvariga omstruktureringar 
som kommissionen påminner om i så 
många politikdokument (se ovan) 
tillämpas övergripande i hela EU.

L. Samråd har hållits med EU:s 
arbetsmarknadsparter två gånger under det
senaste årtiondet.

Or. es

Ändringsförslag 51
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Skillnaderna mellan 
medlemsstaternas lagstiftningar om 
arbetsgivarnas ansvar för sina 
arbetstagare vid omstrukturering är för 
närvarande stora. I vissa länder används 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för åtgärder som i 
andra länder är arbetstagarnas ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 52
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. God information och samråd i samband 
med omstrukturering betyder ett mer 
intelligent, proaktivt, ansvarigt och 
strategiskt tillvägagångssätt som kommer 
att bidra till att öka företagens och 
unionens konkurrenskraft och ge de 
europeiska medborgarna ett budskap om 
säkerhet och öppenhet.

M. God och effektiv information och 
samråd i samband med omstrukturering 
betyder att information och samråd ska 
ges och genomföras flera månader före 
beslutet om planerad omstrukturering, 
och att även underleverantörer ska 
omfattas samt att yrkesutbildningar för 
omskolning snabbt ska införas för att
bidra till att öka företagens och unionens 
konkurrenskraft och ge de europeiska 
medborgarna och investerarna ett budskap 
om säkerhet och öppenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. God information och samråd i samband 
med omstrukturering betyder ett mer 
intelligent, proaktivt, ansvarigt och 
strategiskt tillvägagångssätt som kommer 
att bidra till att öka företagens och 
unionens konkurrenskraft och ge de 
europeiska medborgarna ett budskap om 
säkerhet och öppenhet.

M. God information i samband med 
omstrukturering kan bidra till att öka 
företagens och unionens konkurrenskraft 
och ge de europeiska medborgarna ett 
budskap om säkerhet och öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jelko Kacin, Marian Harkin
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Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. God information och samråd i samband 
med omstrukturering betyder ett mer 
intelligent, proaktivt, ansvarigt och 
strategiskt tillvägagångssätt som kommer 
att bidra till att öka företagens och 
unionens konkurrenskraft och ge de 
europeiska medborgarna ett budskap om 
säkerhet och öppenhet.

M. God information i samband med 
omstrukturering kan bidra till att öka 
företagens och unionens konkurrenskraft 
och ge de europeiska medborgarna ett 
budskap om säkerhet och öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 55
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. God information och samråd i samband 
med omstrukturering betyder ett mer 
intelligent, proaktivt, ansvarigt och 
strategiskt tillvägagångssätt som kommer 
att bidra till att öka företagens och 
unionens konkurrenskraft och ge de 
europeiska medborgarna ett budskap om 
säkerhet och öppenhet.

M. God information och samråd i samband 
med omstrukturering betyder ett mer 
intelligent, proaktivt, ansvarigt och 
strategiskt tillvägagångssätt som kan bidra 
till att öka företagens och unionens 
konkurrenskraft och ge de europeiska 
medborgarna ett budskap om säkerhet och 
öppenhet.

Or. es

Ändringsförslag 56
Mara Bizzotto

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. En översyn pågår för närvarande av 
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Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1927/2006 av den 
20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter.

Or. it

Ändringsförslag 57
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. De företag som inte lyckas anpassa 
sig till de föränderliga villkoren kan på 
sikt inte hålla jämn takt med 
konkurrenterna.

Or. es

Ändringsförslag 58
Frédéric Daerden

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. Kommissionen1 har, i syfte att hjälpa 
arbetstagare och företag att förutse 
förändringar på ett så effektivt sätt som 
möjligt, inlett djupgående studier och 
analyser, såväl om själva fenomenet med 
omstrukturering som om övervakning av 
verksamhetssektorer, däribland en rad 
studier om förändringarna på 
arbetsmarknaden fram till 2020. Denna 
framtidsanalys har genomförts i 

                                               
1 SEC(2008)2154 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Omstrukturering och sysselsättning –
Europeiska unionens bidrag.
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samarbete med oberoende forskare, 
arbetsmarknadens parter och de övriga 
EU-institutionerna, som exempelvis 
Europaparlamentet och EU-byråer och 
EU-organ, till exempel Europeiskt 
centrum för övervakning av förändringar1

vid Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) 
och Europeiska centrumet för utveckling 
av yrkesutbildning (Cedefop).

Or. fr

Ändringsförslag 59
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. Kommissionen2 har, i syfte att hjälpa 
arbetstagare och företag att förutse 
förändringar på ett så effektivt sätt som 
möjligt, inlett djupgående studier och 
analyser, såväl om själva fenomenet med 
omstrukturering som om övervakning av 
verksamhetssektorer, däribland en rad 
studier om förändringarna på 
arbetsmarknaden fram till 2020. Denna 
framtidsanalys har genomförts i 
samarbete med oberoende forskare, 
arbetsmarknadens parter och övriga 
EU-institutioner, som exempelvis 
Europaparlamentet och EU-byråer och 
EU-organ, till exempel Europeiskt 
centrum för övervakning av förändringar3

                                                                                                                                                  
1 År 2001 genomfördes ett av förslagen från Gyllenhammar-expertgruppen. Förslaget omfattade inrättandet
av ett Europeiskt centrum för övervakning av förändringar vid Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin. Europeiskt centrum för övervakning av förändringar 
förvaltar i synnerhet övervakningsverktyget European Restructuring Monitor (ERM), som används för 
insamling av information om omstruktureringar av en viss omfattning.
2 SEC(2008)2154 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Omstrukturering och sysselsättning –
Europeiska unionens bidrag.
3 År 2001 genomfördes ett av förslagen från Gyllenhammar-expertgruppen. Förslaget avsåg inrättandet av ett 
Europeiskt centrum för övervakning av förändringar vid Europeiska institutet för förbättring av levnads- och 
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vid Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) 
och Europeiska centrumet för utveckling 
av yrkesutbildning (Cedefop).

Or. en

Ändringsförslag 60
Emer Costello

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. Kommissionen1 har, i syfte att hjälpa 
arbetstagare och företag att förutse 
förändringar på ett så effektivt sätt som 
möjligt, inlett djupgående studier och 
analyser, såväl om själva fenomenet med 
omstrukturering som om övervakning av 
verksamhetssektorer, däribland en rad 
studier om förändringarna på 
arbetsmarknaden fram till 2020. Denna 
framtidsanalys har genomförts i 
samarbete med oberoende forskare, 
arbetsmarknadens parter och övriga 
EU-institutioner, som exempelvis 
Europaparlamentet och EU-byråer och 
EU-organ, till exempel Europeiskt 
centrum för övervakning av förändringar2

vid Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) 
och Europeiska centrumet för utveckling 
av yrkesutbildning (Cedefop).

                                                                                                                                                  
arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin. Europeiskt centrum för övervakning av förändringar förvaltar i 
synnerhet European Restructuring Monitor (ERM), som är ett verktyg för insamling av information om 
omstruktureringar av en viss omfattning.
1 SEC(2008)2154 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Omstrukturering och sysselsättning –
Europeiska unionens bidrag.
2 År 2001 genomfördes ett av förslagen från Gyllenhammar-expertgruppen. Förslaget avsåg inrättandet av ett 
Europeiskt centrum för övervakning av förändringar vid Europeiska institutet för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin. Europeiskt centrum för övervakning av förändringar förvaltar i 
synnerhet European Restructuring Monitor (ERM), som är ett verktyg för insamling av information om 
omstruktureringar av en viss omfattning.
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Or. en

Ändringsförslag 61
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl Mb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Mb. Kunskapen om 
omstruktureringsbehoven brukar vara 
störst hos företagen och sektorerna själva.

Or. es

Ändringsförslag 62
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Skäl Mc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Mc. Omstruktureringsprocessen ser olika 
ut och har olika konsekvenser i var och 
en av medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 63
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på grundval av 
artikel 225 i EG-fördraget senast 
tre månader efter dagen för antagandet av 

utgår



PE494.585v01-00 34/40 AM\910056SV.doc

SV

denna resolution förelägga parlamentet 
ett förslag till rättsakt om ett direktiv 
enligt rekommendationen i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 64
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på grundval av 
artikel 225 i EG-fördraget senast 
tre månader efter dagen för antagandet av 
denna resolution förelägga parlamentet ett 
förslag till rättsakt om ett direktiv enligt 
rekommendationen i bilagan.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att senast tre månader efter 
dagen för antagandet av denna resolution 
förelägga parlamentet slutsatserna från 
samrådet om grönboken.

Or. es

Ändringsförslag 65
Jelko Kacin, Marian Harkin, Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att på grundval av 
artikel 225 i EG-fördraget senast 
tre månader efter dagen för antagandet av 
denna resolution förelägga parlamentet ett
förslag till rättsakt om ett direktiv enligt 
rekommendationen i bilagan.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på grundval av 
artikel 225 i EG-fördraget inom 
sex månader från datumet för antagandet 
av denna resolution förelägga parlamentet 
en uppförandekod om omstrukturering.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Mara Bizzotto

Förslag till resolution
Punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och de institutioner som 
deltar i det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet att i samband 
med översynen av förordning (EG) nr 
1927/2006 stödja en utvidgning av dess 
tillämpningsområde till att omfatta alla 
problem som uppstår på grund av de nya 
omstruktureringsformer som påverkar 
den europeiska marknaden, inbegripet 
den brutala utlokaliseringen inom och 
utanför EU som kraftigt påverkar 
arbetstagarna.

Or. it

Ändringsförslag 67
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen snarast möjligt 
lägga fram en rekommendation om 
omstrukturering, om slutsatserna från 
samrådet om grönboken visar på ett 
sådant behov.

Or. es

Ändringsförslag 68
Veronica Lope Fontagné
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Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet bekräftar att det, 
för att upprätta förändringsbefrämjande 
villkor som samtidigt föregriper och 
förebygger förändringens negativa 
konsekvenser i form av förlorade 
arbetstillfällen, krävs samordnade 
insatser på den lämpligaste nivån 
(regionalt, nationellt och/eller på 
EU-nivå) inom följande områden: 
fördjupande av EU:s inre marknad med 
särskild uppmärksamhet riktad mot bättre 
tillgång till finansiering, stabilitet och 
förutsägbarhet beträffande regelverket, 
effektivitet beträffande 
arbetsmarknaderna, större anställbarhet 
hos arbetskraften genom en mer 
målinriktad utbildning och 
yrkesutbildning av bättre kvalitet och ett 
beslutsamt stöd till innovation och en 
aktiv och effektiv industripolitik som 
bidrar till att skapa nya möjligheter för 
såväl företag som arbetstagare.

Or. es

Ändringsförslag 69
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet betonar att små
och medelstora företag har sämre 
förutsättningar än stora att utveckla 
samma slags goda praxis avseende 
omstrukturering. Därför bör man främja 
dem och stödja deras deltagande i 
omstruktureringsprocessen vid de företag 
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som de är beroende av.

Or. es

Ändringsförslag 70
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet bekräftar att 
rekommendationerna respekterar 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen samt
medborgarnas grundläggande rättigheter.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
rekommendationerna respekterar 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen, medborgarnas 
grundläggande rättigheter, näringsfriheten 
samt rätten till egendom.

Or. en

Ändringsförslag 71
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet bekräftar att 
rekommendationerna respekterar 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen samt 
medborgarnas grundläggande rättigheter.

2. Europaparlamentet bekräftar att de 
nämnda rekommendationerna respekterar 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen samt 
medborgarnas grundläggande rättigheter.

Or. es

Ändringsförslag 72
Veronica Lope Fontagné
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Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet bekräftar 
relevansen av en stark dialog mellan 
arbetsmarknadens parter på grundval av 
ömsesidigt förtroende och delat ansvar 
som det bästa verktyget för att finna 
samförståndslösningar och gemensamma 
infallsvinklar i fråga om att föregripa, 
förebygga och hantera 
omstruktureringsprocesser. Ur denna 
synpunkt är det nödvändigt att 
intensifiera utbytet av god praxis och 
erfarenheter på EU-nivå.

Or. es

Ändringsförslag 73
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att analysera behovet av att 
vidta åtgärder på EU-nivå för att 
övervaka företagens verksamhet i syfte att 
undvika varje slags missbruk som medför 
skador, i synnerhet för arbetstagarna.

Or. es

Ändringsförslag 74
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 2c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2c. Europaparlamentet kräver att 
uppsägning ska vara det sista alternativet 
efter att alla andra alternativ har 
övervägts, utan att detta skadar företagens 
konkurrenskraft.

Or. es

Ändringsförslag 75
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
begärda förslaget inte kommer att ha 
några ekonomiska konsekvenser.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 76
Nadja Hirsch

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
begärda förslaget inte kommer att ha
några ekonomiska konsekvenser.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att 
rekommendationerna inte kommer att få
några ekonomiska konsekvenser för 
företagen.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Veronica Lope Fontagné

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända detta lagförslag och bifogade 
detaljerade rekommendationer till 
kommissionen och rådet.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända detta förslag och bifogade 
detaljerade rekommendationer till 
kommissionen och rådet.

Or. es

Ändringsförslag 78
Jelko Kacin, Nadja Hirsch
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända detta lagförslag och bifogade 
detaljerade rekommendationer till 
kommissionen och rådet.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända detta förslag och bifogade 
detaljerade rekommendationer till 
kommissionen och rådet.

Or. en


