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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at reglerne om bobestyrelse omfatter en række retlige områder, som 
jordlovgivning, arbejdsret og aftaleret, hvoraf nogle er meget komplekse, og som er 
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat og afhænger af de nationale traditioner;

2. bemærker, at etableringsfriheden og virksomheders øgede mobilitet mellem 
medlemsstaterne har understreget behovet for en bedre koordinering af 
insolvenslovgivningen med henblik på at bekæmpe de negative virkninger af 
"insolvensturisme" på arbejdstagere;

3. er dog bekymret over, at en større harmonisering kan have en negativ indvirkning på 
medlemsstaternes konkurrenceevne og dermed på potentielle beskæftigelsesmuligheder;

4. understreger, at arbejdsretten henhører under medlemsstaternes beføjelser, og at enhver 
drøftelse omkring indførelse af fælles regler om insolvens ikke må omfatte henvisninger 
til fælles regler om arbejdsret;

5. bemærker med beklagelse det stigende antal arbejdstagere, der rammes af en 
insolvensbehandling, som kan tilskrives den økonomiske krise, og konstaterer, at 
systemisk relevante og grænseoverskridende finansielle institutioner spiller en afgørende 
rolle på dette område;

6. finder, at direktiv 2008/94/EF har opfyldt sin målsætning om at sikre arbejdstagere et 
minimum af beskyttelse i tilfælde af insolvens og samtidig opretholde tilstrækkelig 
fleksibilitet for medlemsstaterne;

7. mener ikke, at det er nødvendigt at fastsætte et minimumsbeløb for garantiinstitutionens 
betalinger på europæisk plan;

8. understreger den konstante ændring af ansættelseskontrakters karakter i hele EU og 
mangfoldigheden af sådanne kontrakter i medlemsstaterne; finder det derfor 
uhensigtsmæssigt at forsøge at definere begrebet "arbejdstager" på europæisk plan;

9. bemærker, at medlemsstaterne har kompetence til at definere begreberne "vederlag" og 
"løn", forudsat at de overholder de generelle principper om ligestilling og ikke-
forskelsbehandling.  


