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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 noterar de betydande bristerna i direktiv 2004/25/EG, särskilt när det 
gäller dess syfte att fungera som ett verktyg för att reglera uppköp och omstrukturering.

2. Europaparlamentet påpekar att arbetstagarnas rättigheter måste respekteras under hela 
uppköpsprocessen och anser inte att detta garanteras genom det nuvarande direktivet.

3. Europaparlamentet motsätter sig ytterligare liberalisering av de befintliga bestämmelserna 
om arbetstagares rättigheter vid uppköp.

4. Europaparlamentet anser att direktivet bör harmoniseras med EU:s lagstiftning om 
arbetstagares rättigheter.

5. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att det måste finnas en koppling till 
direktiv 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag.

6. Europaparlamentet upprepar behovet av att se till att arbetstagarföreträdarna har 
omfattande rätt till information och samråd.

7. Europaparlamentet anser att både budgivaren och målbolaget bör ha rätt att samråda med 
de anställda så att de kan nå en överenskommelse innan det fattas ett slutgiltigt beslut.

8. Europaparlamentet erkänner att det är viktigt med arbetstagarinflytande och aktieägande 
för de anställda för att säkerställa fullt arbetstagarinflytande i och ett välfungerande 
informationsflöde under hela uppköpsprocessen.

9. Europaparlamentet anser att arbetstagarföreträdarna måste göras fullt delaktiga i alla faser 
av övergången och betonar att det bör krävas samtycke från arbetsmarknadens parter för 
att övergången ska vara rättsligt bindande.

10. Europaparlamentet påpekar att arbetstagarföreträdarna måste få tillgång till sakkunskap 
och att ledningen bör stå för kostnaderna för detta. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att arbetstagarföreträdarna bör ha rätt att själva välja de lämpligaste 
experterna.

11. Europaparlamentet anser att det är viktigt att garantera att det finns övergångsstöd för alla 
typer av anställda, oavsett deras ställning, företagets typ eller deras individuella 
egenskaper, samtidigt som man tar särskild hänsyn till utsatta arbetstagares särskilda 
situation eller arbetstagare med oregelbundna anställningsformer, t.ex. tidsbegränsad eller 
tillfällig anställning.

12. Europaparlamentet efterlyser ett effektivt påföljdssystem och kontroller för att förhindra 
kränkningar av arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet betonar att rättsverkningarna av ett 
uppköpserbjudande bör upphävas vid en allvarlig kränkning, fram till dess att alla 
skyldigheter är tillräckligt uppfyllda.
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13. Europaparlamentet pekar på möjligheten att använda vissa av EU:s och medlemsstaternas 
medel för att hjälpa företag att hantera konsekvenserna av fientliga uppköp och 
nedläggningar.


