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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 de betydelige mangler i direktiv 2004/25/EF, navnlig hvad angår målet om at 
tjene som redskab til regulering af overtagelser og omstruktureringer;

2. påpeger, at arbejdstagernes rettigheder bør bevares under hele overtagelsesprocessen, og 
mener ikke, at dette er sikret med det nuværende direktiv;

3. modsætter sig yderligere liberaliseringer af de gældende regler om medarbejdernes 
rettigheder under overtagelser;

4. mener, at direktivet bør bringes i overensstemmelse med EU's lovgivning om 
arbejdstagernes rettigheder;

5. understreger i denne forbindelse behovet for en henvisning til direktiv 2001/23/EF om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder;

6. gentager behovet for at sikre, at arbejdstagernes repræsentanter tilkendes omfattende 
rettigheder til information og høring;

7. mener, at både det tilbudsgivende selskab og målselskabet bør have ret til at rådføre sig 
med de ansatte, så de kan nå frem til en aftale, inden der træffes en endelig afgørelse;

8. erkender, at medarbejderindflydelse og medarbejderaktieordninger er vigtige for at sikre 
fuld arbejdstagerdeltagelse i og en passende informationsstrøm gennem hele 
overtagelsesprocessen;

9. opfordrer til fuld inddragelse af arbejdstagernes repræsentanter i alle overgangens faser og 
understreger, at en juridisk bindende overgang bør kræve samtykke fra arbejdsmarkedets 
parter;

10. påpeger behovet for at give medarbejdernes repræsentanter adgang til ekspertise og 
fastholder, at omkostningerne hertil bør afholdes af ledelsen; understreger i den 
forbindelse, at arbejdstagernes repræsentanter bør have ret til selv at vælge de mest 
hensigtsmæssige eksperter;

11. mener, at det er vigtigt at sikre overgangsstøtte til alle typer medarbejdere uanset deres 
status, virksomhedens art eller de enkelte medarbejderes særlige forhold, idet der bl.a. bør 
tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for sårbare medarbejdere eller 
medarbejdere med atypiske ansættelsesforhold såsom tidsbegrænsede kontrakter eller 
midlertidig ansættelse;

12. kræver et effektivt system med sanktioner og kontrolforanstaltninger, der kan forhindre 
krænkelser af arbejdstagernes rettigheder; understreger, at i tilfælde af en alvorlig 
overtrædelse bør retsvirkningerne af et overtagelsestilbud suspenderes, indtil alle 
forpligtelser er tilstrækkeligt opfyldt;
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13. påpeger, at man potentielt kan anvende visse EU- og medlemsstatsmidler til at hjælpe 
virksomheder med at afhjælpe konsekvenserne af fjendtlige overtagelser og lukninger.


