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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1 merkt op dat de regels die in geval van curatorschap moeten worden gevolgd betrekking 
hebben op een aantal verschillende takken van het recht, zoals het recht inzake onroerend 
goed, het arbeidsrecht en het contractenrecht, die soms zeer complex in elkaar zitten en 
van lidstaat tot lidstaat verschillen vanwege de verschillende nationale tradities;

2. merkt op dat door de vrijheid van vestiging en de toegenomen mobiliteit van 
ondernemingen tussen de lidstaten duidelijk is geworden dat de wetgeving op het gebied 
insolventie beter op elkaar moet worden afgestemd om de negatieve gevolgen van 
"insolventietoerisme" voor werknemers te bestrijden;

3. is echter bezorgd over het feit dat een sterkere harmonisatie negatieve gevolgen kan 
hebben voor het concurrentievermogen van de lidstaten en dus ook voor mogelijk nieuwe 
banen;

4. benadrukt dat het arbeidsrecht tot de bevoegdheden van de lidstaten behoort en dat er in 
het kader van discussies over de vaststelling van gemeenschappelijke regels over 
insolventie in geen geval moet worden toegespeeld op gemeenschappelijke regels op het 
gebied van het arbeidsrecht;

5. betreurt dat het aantal werknemers getroffen door insolventieprocedures is toegenomen 
vanwege de economische crisis en merkt op dat systeemrelevante grensoverschrijdende 
financiële instellingen op dit gebied een doorslaggevende rol spelen; 

6. is van mening dat Richtlijn 2008/94/EG het beoogde doel heeft bereikt, namelijk het 
waarborgen van een minimum beschermingsniveau voor werknemers bij insolventie van 
de werkgever, met behoud van de nodige flexibiliteit voor de lidstaten;

7. is van mening dat geen minimumbedrag hoeft te worden vastgesteld voor de betalingen 
door het waarborgfonds op Europees niveau;

8. benadrukt dat er sterke verschillen tussen de arbeidscontracten in de EU bestaan en dat 
dergelijke contracten ook binnen de lidstaten van elkaar kunnen verschillen; meent dan 
ook dat het een averechts effect zou hebben om op Europees niveau een definitie van het 
begrip "werknemer" vast te stellen;

9. merkt op dat de lidstaten de bevoegdheid hebben om de begrippen "beloning" en 
"betaling" te definiëren, mits zij de algemene beginselen van gelijkheid en non-
discriminatie naleven.


