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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. wijst op de ernstige tekortkomingen van Richtlijn 2004/25/EG, en dan vooral als 
instrument dat bedoeld is om regels te stellen voor overnames en herstructureringen;

2. benadrukt dat de rechten van werknemers tijdens het hele overnameproces moeten worden 
geëerbiedigd en gelooft niet dat de huidige richtlijn daarvoor zal zorgen;

3. is tegenstander van verdere versoepeling van de bestaande wetgeving inzake de rechten 
van werknemers in een overnamesituatie;

4. is van oordeel dat de richtlijn in overeenstemming moet worden gebracht met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van de rechten van werknemers;

5. benadrukt in dit verband de noodzaak een koppeling tot stand te brengen met Richtlijn 
2001/23/EG inzake het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van 
ondernemingen;

6. herhaalt dat het recht van werknemersvertegenwoordigers op uitgebreide informatie en 
raadpleging gewaarborgd moet worden;

7. is van oordeel dat zowel de biedende als de doelvennootschap het recht moet hebben de 
werknemers te raadplegen, zodat er een akkoord kan worden bereikt voordat er een 
uiteindelijk besluit wordt genomen;

8. ziet in dat participatie van werknemers en werknemersaandeelhouderschap belangrijk zijn 
voor volledige deelname van werknemers in en een goede informatievoorziening tijdens 
het gehele overnameproces;

9. dringt aan op volledige betrokkenheid van werknemersorganisaties in alle stadia van de 
overgang van een onderneming en benadrukt dat voor een wettelijk bindende overgang 
instemming van de sociale partners vereist is;

10. wijst erop dat de vertegenwoordigers van de werknemers toegang moeten hebben tot 
expertise en dat de kosten daarvan door de bedrijfsleiding gedragen moeten worden;
benadrukt dat de keuze van de meest geschikte deskundigen de exclusieve bevoegdheid 
van de vertegenwoordigers van de werknemers moet zijn;

11. is van mening dat overgangssteun beschikbaar moet zijn voor alle categorieën 
werknemers, ongeacht hun status, de ondernemingsvorm of de eigenschappen van 
individuele werknemers, en dat daarbij met name rekening gehouden moet worden met de 
situatie van kwetsbare werknemers en werknemers met afwijkende 
arbeidsovereenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of 
uitzendcontracten;

12. dringt aan op een efficiënte sanctie- en controleregeling om schending van de rechten van 
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werknemers te voorkomen; benadrukt dat de rechtsgevolgen van een overnamebod bij een 
ernstige schending van deze rechten opgeschort zouden moeten worden, totdat op 
passende wijze aan alle verplichtingen is voldaan;

13. wijst op de mogelijkheid om bepaalde EU-middelen of fondsen van de lidstaten in te 
zetten om ondernemingen te helpen om de gevolgen van vijandige overnames of 
bedrijfsbeëindigingen op te vangen.


