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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att de regler som styr förfaranden med tvångsförvaltning 
avser ett antal lagområden såsom fastighets-, arbets- och avtalsrätt. Vissa av dessa regler 
är mycket komplexa och skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan beroende på 
nationella traditioner.

2. Europaparlamentet konstaterar att den fria etableringsrätten och den ökade rörligheten för 
företag mellan medlemsstaterna har gett vid handen att det behövs en bättre samordning 
av insolvensrätten i syfte att bekämpa de negativa effekter som den så kallade 
insolvensturismen har på arbetstagare.

3. Europaparlamentet är dock bekymrat över det faktum att en mer omfattande 
harmonisering kan ha en negativ inverkan på medlemsstaternas konkurrenskraft och 
därför också på potentiella sysselsättningsmöjligheter.

4. Europaparlamentet betonar att arbetsrätt är varje medlemsstats ansvarsområde och att inga 
diskussioner kring införandet av gemensamma insolvensregler får innehålla hänvisningar 
till gemensamma regler om arbetsrätt.

5. Europaparlamentet beklagar det ökade antalet arbetstagare som drabbats av 
insolvensförfaranden som kan hänföras till den ekonomiska krisen och konstaterar att 
systematiska och relevanta gränsöverskridande finansinstitut spelar en avgörande roll 
inom detta område.

6. Europaparlamentet anser att direktiv 2008/94/EG har uppnått sitt mål att garantera en 
lägsta skyddsnivå för arbetstagare i händelse av insolvens, samtidigt som en adekvat 
flexibilitet för medlemsstaterna upprätthållits.

7. Europaparlamentet anser inte att det är nödvändigt att sätta ett lägsta belopp för 
garantiinstitutionernas utbetalningar på europeisk nivå.

8. Europaparlamentet framhäver den föränderliga karaktären av anställningsavtal inom EU 
och mångfalden av sådana kontrakt i medlemsstaterna. Parlamentet anser att detta är 
kontraproduktivt och vill därför försöka definiera begreppet arbetstagare på europeisk 
nivå. 

9. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna har behörighet att definiera begreppen 
ersättning och lön, förutsatt att de tillämpar de generella principerna om jämlikhet och 
icke-diskriminering.


