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Ändringsförslag 1
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens slutsats att direktivet 
fungerar tillfredsställande och stöder 
slutsatserna i den externa studien att 
direktivet har gjort att marknaden för 
företagskontroll fungerar bättre1 och 
därmed uppfyller sina mål2.

4. Europaparlamentet noterar
kommissionens slutsats att direktivet 
fungerar tillfredsställande3 och stöder 
slutsatserna i den externa studien att 
direktivet har gjort att marknaden för 
företagskontroll fungerar bättre.
Parlamentet konstaterar emellertid med 
oro att företrädarna för de anställda 
enligt den externa studien inte är nöjda 
med skyddet av de anställdas rättigheter 
och uppmanar kommissionen att vidta 
åtgärder för att hantera dessa frågor på 
ett bättre sätt.

Or. en

Ändringsförslag 2
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet respekterar 
medlemsstaternas befogenhet att införa 
ytterligare åtgärder som går utöver de krav 
som ställs i direktivet så länge de 
respekterar direktivets allmänna mål. 
Medlemsstaterna bör emellertid avstå från 
att införa åtgärder som skyddar 
målbolaget mot uppköpserbjudanden från 
antingen medlemsstater eller tredjeländer.

6. Europaparlamentet respekterar 
medlemsstaternas befogenhet att införa 
ytterligare åtgärder som går utöver de krav 
som ställs i direktivet så länge de 
respekterar direktivets allmänna mål.

                                               
1 Se s. 25 ff i den externa studien.
2 Se s. 59 ff i den externa studien.
3 Kommissionens rapport om tillämpningen av direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden, s. 9.
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Or. en

Ändringsförslag 3
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet konstaterar att de 
flesta medlemsstater har införlivat 
bestämmelsen om styrelsens neutralitet i 
samband med försvarsåtgärder efter 
erbjudanden, medan endast ett mycket 
begränsat antal medlemsstater har 
införlivat genombrottsregeln, som 
neutraliserar försvarsåtgärder före 
erbjudanden. Parlamentet förstår att både 
försvarsåtgärder före ett erbjudande (t.ex. 
pyramidstrukturer eller gyllene aktier) och 
försvarsåtgärder efter ett erbjudande (t.ex.
vit riddare eller skuldökning) fortfarande 
förekommer i medlemsstaterna men att de 
sällan används med framgång. Samtidigt 
tycks det finnas tillräckliga möjligheter att 
bryta igenom dessa försvarsmekanismer.
Det finns därför inte något behov av att 
ändra lagstiftningen i fråga om den 
frivilliga karaktären hos bestämmelsen 
om styrelsens neutralitet i direktivet.

16. Europaparlamentet konstaterar att de 
flesta medlemsstater har införlivat 
bestämmelsen om styrelsens neutralitet i 
samband med försvarsåtgärder efter 
erbjudanden, medan endast ett mycket 
begränsat antal medlemsstater har 
införlivat genombrottsregeln, som 
neutraliserar försvarsåtgärder före 
erbjudanden. Parlamentet förstår att både 
försvarsåtgärder före ett erbjudande (t.ex. 
pyramidstrukturer eller gyllene aktier) och 
försvarsåtgärder efter ett erbjudande (t.ex. 
vit riddare eller skuldökning) fortfarande 
förekommer i medlemsstaterna. Samtidigt 
tycks det finnas tillräckliga möjligheter att 
bryta igenom dessa försvarsmekanismer.
Parlamentet anser emellertid att det bör 
klargöras att målbolagets styrelse bör ta 
hänsyn till och verka till förmån för 
företagets och dess intressenters 
långsiktiga hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 4
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet understryker att 
direktivet föreskriver att de anställda ska 

17. Europaparlamentet understryker att 
direktivet enbart föreskriver att de 
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informeras, särskilt angående budgivarens 
avsikter när det gäller målbolagets framtid 
och framtidsplanerna när det gäller 
arbetstillfällen, bland annat eventuella 
väsentliga förändringar av 
anställningsvillkoren.

anställda ska informeras, särskilt angående 
budgivarens avsikter när det gäller 
målbolagets framtid och framtidsplanerna 
när det gäller arbetstillfällen, bland annat 
eventuella väsentliga förändringar av 
anställningsvillkoren. Däremot föreskrivs 
ingen rätt till samråd.

Or. en

Ändringsförslag 5
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet framhåller att 
man snarast måste genomföra en 
fullständig översyn av bestämmelserna 
om arbetstagares rättigheter så att 
direktivet anpassas till unionens övriga 
regelverk, bland annat direktiv 
2001/23/EG och direktiv 2002/14/EG.

Or. en

Ändringsförslag 6
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet konstaterar 
emellertid med oro att företrädarna för de 
anställda enligt den externa studien inte 
är nöjda med direktivets skydd av de 
anställdas rättigheter, och uppmanar 
kommissionen att fördjupa dialogen med 
företrädarna för de anställda om hur 
brådskande frågor kan hanteras på ett 

18. Parlamentet kräver att de berörda 
bestämmelserna i direktivet om 
arbetstagares rättigheter ska tillämpas 
effektivt och att man vid behov ser till att 
de efterlevs korrekt.
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bättre sätt. Parlamentet kräver att de 
berörda bestämmelserna i direktivet om
rätt till information i tid ska tillämpas 
effektivt och att man vid behov ser till att 
de efterlevs korrekt.

Or. en


