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TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS SAADA TIETOJA
SEKÄ TULLA KUULLUIKSI JA OSALLISTUA

Euroopan unioni täydentää jäsenvaltioiden toimia, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuteen
saada tietoja ja tulla kuulluiksi. Unioni pyrkii toimillaan kannustamaan jäsenvaltioita
yhteistyöhön ja antaa vähimmäisvaatimuksia koskevia direktiivejä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 5, 114, 115, 151 ja 153 artikla

TAVOITTEET

EU tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuteen
saada tietoja ja tulla kuulluiksi, edistääkseen SEUT:n 151 artiklassa vahvistettujen unionin
keskeisten sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Näitä tavoitteita ovat elin- ja työolojen
kohentaminen, asianmukainen sosiaaliturva, pysyvästi hyvä työllisyystilanne ja syrjäytymisen
torjunta.

SAAVUTUKSET

A. Taustaa
Työntekijöiden oikeus saada tietoja sekä tulla kuulluiksi ja osallistua on ollut
keskeinen aihe eurooppalaisessa keskustelussa aina siitä lähtien, kun neuvosto hyväksyi
ensimmäisen sosiaalisen toimintaohjelman vuonna 1974. Vuodelta 1989 peräisin olevassa
työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön peruskirjassa (sosiaalinen
peruskirja) korostetaan työntekijöiden osallistumista. Komission tällä alalla tekemät ehdotukset
ovat kuitenkin usein kohdanneet vastustusta. Tarvittava oikeusperusta lainsäädännölle
työntekijöiden oikeudesta saada tietoja ja tulla kuulluiksi saatiin vasta, kun sosiaalipolitiikasta
tehty sopimus sisällytettiin Amsterdamin sopimuksella EY:n perustamissopimukseen. Aiemmin
hyväksytty lainsäädäntö perustui lähinnä EY:n perustamissopimuksen artikloihin, joissa
määrätään yhteisön toimenpiteistä sijoittautumisvapauden toteuttamiseksi tai lainsäädännön
lähentämiseksi yhteis- tai sisämarkkinoilla. Sosiaalipolitiikasta tehdyn sopimuksen mukaisesti
hyväksytty eurooppalaisesta yritysneuvostosta annettu neuvoston direktiivi 94/45/EY oli
ensimmäinen tämän alan direktiivi. Sen soveltamisalaa laajennettiin koskemaan Yhdistynyttä
kuningaskuntaa vuonna 1997. SEUT:n 153 artiklassa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
annetaan työntekijöiden osallistumisen suhteen valta
— toteuttaa toimenpiteitä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi

— antaa direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain.

Tällä alalla sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä ja edellytetään Euroopan talous- ja
sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kuulemista.
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B. Voimassa oleva lainsäädäntö
Vaikka joissakin kansallisissa julkishallinnoissa on olemassa tiedottamis- ja
kuulemisjärjestelmiä, julkishallintoihin ei sovelleta toistaiseksi yhtäkään työntekijöiden
oikeudesta saada tietoja ja tulla kuulluiksi annettua direktiiviä (ks. unionin tuomioistuimen
tuomiot asioissa C-583/10, Nolan, ja C-108/10, Scattolon) lukuun ottamatta taloudellista
toimintaa harjoittavia julkisia yrityksiä riippumatta siitä, tavoittelevatko ne voittoa. Kun
työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan
yhteisössä annettavasta direktiivistä neuvoteltiin vuonna 2001, parlamentti halusi ulottaa
direktiivin soveltamisalan koskemaan julkista sektoria, mutta neuvosto torjui tämän.
Joulukuussa 2015 julkishallintojen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävä alakohtainen
neuvottelukomitea kuitenkin allekirjoitti työmarkkinaosapuolten sopimuksen yhteisistä
vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat julkishallinnon työntekijöille tiedottamista ja heidän
kuulemistaan asioissa, jotka liittyvät rakenneuudistuksiin, työ- ja yksityiselämän yhdistämiseen,
työaikaan sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen. Jotta sopimuksesta tulisi kaikkia jäsenvaltioita
sitova, se on pantava täytäntöön neuvoston päätöksellä, jonka neuvosto antaa komission
ehdotuksen perusteella. Komission käytännön mukaan (5.10.7) pian olisi käynnistettävä
vaikutustenarviointi mahdollisista vaikutuksista, joita päätöksen saattaminen osaksi kansallista
lainsäädäntöä voi aiheuttaa. Komissio aikoo tarkastella lähemmin erityisesti allekirjoittajien
edustavuutta ja sopimuksen lausekkeiden laillisuutta EU:n säädöskehyksen kannalta sekä sitä,
noudatetaanko siinä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta.
Ensimmäinen direktiiviryhmä koskee työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluiksi
kansallisella tasolla monissa tärkeissä kysymyksissä, jotka koskevat yrityksen taloutta,
vakavaraisuutta ja tulevia suunnitelmia, jotka saattavat vaikuttaa heidän työpaikkaansa:
— Neuvoston direktiivi 75/129/ETY (annettu 17. helmikuuta 1975 ja muutettu neuvoston

direktiiveillä 92/56/ETY ja 98/59/EY) työntekijöiden joukkovähentämisistä. Direktiivin
mukaan työnantajan on aloitettava työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä
neuvottelut työntekijöiden kanssa löytääkseen tapoja välttää joukkovähentämiset tai
pienentääkseen vähennettävien työntekijöiden määrää ja lieventääkseen seurauksia.
Direktiivissä säädetään myös viranomaisille tehtävää ilmoitusta koskevasta menettelystä.

— Neuvoston direktiivi 2001/23/EY (annettu 12. maaliskuuta 2001) työntekijöiden
oikeuksien turvaamisesta yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan
luovutuksen yhteydessä. Direktiivillä yhdistettiin neuvoston direktiivit 77/187/EY ja
98/50/EY, ja sen mukaan työntekijöille on ilmoitettava luovutuksen syyt ja kerrottava
sen seurauksista. Se sisältää myös aineellisia säännöksiä työntekijöiden työpaikkojen ja
oikeuksien turvaamisesta luovutuksen yhteydessä.

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY (annettu 11. maaliskuuta
2002) työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista
Euroopan yhteisössä. Direktiivissä vahvistetaan vähimmäistason menettelyvaatimukset,
joilla turvataan työntekijöiden oikeus saada tietoja ja tulla kuulluiksi työpaikkaansa
vaikuttavasta talous- ja työllisyystilanteesta.

Tehtyään näille kolmelle direktiiville toimivuustarkastuksen (SWD(2013)0293) komissio totesi
heinäkuussa 2013, että ne ovat yleisesti ottaen tarkoituksenmukaisia ja että niiden hyödyt
ovat niiden kustannuksia suuremmat. Direktiiveissä on kuitenkin edelleen tiettyjä puutteita,
varsinkin niiden soveltamisessa julkisen sektorin työntekijöihin, merenkulkijoihin ja pk-
yrityksiin, ja tietyistä määritelmistä tarvitaan lisätarkastelua ja keskustelua. Työntekijöille
tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien direktiivien uudelleenlaadinta (C(2015)2303)

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.10.7.pdf
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on ollut harkinnassa, mutta nyt se ei ilmeisesti enää ole asialistalla, koska asiasta ei ole mainintaa
komission vuoden 2016 eikä vuoden 2017 työohjelmassa.
Merenkulkijoiden osalta parlamentti hyväksyi täysistunnossaan heinäkuussa 2015
mietinnön merenkulkijoita koskevasta direktiivistä, josta työmarkkinaosapuolet neuvottelivat
meriliikenteen alakohtaisessa neuvottelukomiteassa. Tämän direktiivin myötä merenkulkijoita
ei enää jätetä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien voimassa olevien
direktiivien soveltamisalan ulkopuolelle unionissa.
Toinen direktiiviryhmä koskee työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluiksi jossakin
suhteessa ylikansallisissa tilanteissa:
— Neuvoston direktiivi 94/45/EY (annettu 22. syyskuuta 1994 ja muutettu Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/38/EY) eurooppalaisen yritysneuvoston
perustamisesta. Direktiivissä on yleisiä sääntöjä, joilla on tarkoitus varmistaa tietojen
antaminen suurten, monikansallisten yritysten ja yritysten yhteenliittymien työntekijöille
sekä heidän kuulemisensa. Eurooppalaiset yritysneuvostot tuovat yhteen koko Euroopassa
keskeiset työnantajien ja työntekijöiden edustajat keskustelemaan sellaisista asioista
kuin yrityksen toiminta, tulevaisuudennäkymät ja työllistävyys, rakennemuutokset ja
henkilöstöpolitiikka. Työntekijät saivat lisäksi tiettyjä oikeuksia saada tietoja ja tulla
kuulluiksi työympäristöön liittyvissä asioissa. Vuoden 2011 huhtikuuhun mennessä
Euroopan yritysneuvostoissa on toiminut 18 000 työntekijöiden edustajaa, jotka edustavat
18 miljoonan työntekijän etuja.

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY (annettu 21. huhtikuuta 2004)
julkisista ostotarjouksista. Direktiivin mukaan asianomaisten yhtiöiden työntekijöillä
tai heidän edustajillaan olisi oltava mahdollisuus esittää näkemyksensä tarjouksen
odotettavissa olevista vaikutuksista työllisyyteen. Lisäksi sovelletaan tavallisia
työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevia sääntöjä.

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/35/EU (annettu 5. huhtikuuta 2011)
osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifikaatio ja direktiivin 78/855/ETY kumoaminen).
Direktiivin mukaan yhteensulautuvien yritysten työntekijät on suojattu samassa
laajuudessa kuin yrityksen luovutusta käsittelevässä direktiivissä.

Vuonna 2017 komissio julkaisee eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annetun
direktiivin REFIT-arvioinnin ja samaa direktiiviä koskevan ohjeasiakirjan, jonka tavoitteena on
parantaa direktiivin täytäntöönpanoa ja lisätä oikeusvarmuutta.
Kolmannessa direktiiviryhmässä on kyse säännöistä, joita sovelletaan jossakin suhteessa
ylikansallisissa tilanteissa ja jotka antavat osittain oikeuden osallistua päätöksentekoon:
— Neuvoston direktiivi 2001/86/EY (annettu 8. lokakuuta 2001) eurooppayhtiön sääntöjen

täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2157/2001
hyväksyttyjä eurooppayhtiön sääntöjä täydennetään asetukseen liittyvällä direktiivillä,
jossa vahvistetaan säännöt työntekijöiden osallistumista yhtiön strategista kehittämistä
koskevaan päätöksentekoon. Sen lisäksi että työntekijät saavat tietoja ja tulevat kuulluiksi
eurooppalaisia yritysneuvostoja muistuttavan elimen kautta, direktiivissä säädetään
johtokuntatasoisesta työntekijöiden osallistumisesta silloin, kun tätä osallistumistapaa
on sovellettu kansallisissa perustajayrityksissä, kuten asia on monien jäsenvaltioiden
kansallisissa järjestelmissä (nk. ennen ja jälkeen -periaate).

— Neuvoston direktiivi 2003/72/EY (annettu 22. heinäkuuta 2003) eurooppaosuuskunnan
(neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003) sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen
osalta: Direktiivissä vahvistetaan säännöt eurooppaosuuskunnissa sovellettavista
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menettelyistä, joilla varmistetaan, että työntekijöiden edustajat pääsevät vaikuttamaan
liikkeenhoitoon. Osuuskunnilla on erityinen hallintomalli, joka perustuu
yhteisomistukseen, demokraattiseen osallistumiseen ja jäsenten suorittamaan valvontaan.

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY (annettu 26. lokakuuta 2005)
pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista. Direktiivissä on myös säännöksiä, jotka
koskevat sulautuneisiin yrityksiin sovellettavaa työntekijöiden osallistumisjärjestelmää.

Sen jälkeen kun komissio oli perunut vuonna 2006 tekemänsä ehdotukset, se esitti vuonna 2012
eurooppalaisen säätiön perussääntöä, mutta se perui tämänkin ehdotuksen maaliskuussa 2015.
Parlamentin jäsenet pyysivät 14. maaliskuuta 2013, että komissio esittää viipymättä ”yhden
tai useamman ehdotuksen, jossa mahdollistetaan keskinäisten yhtiöiden toiminta Euroopassa
ja rajatylittävästi”. Jotkut jäsenvaltiot vastustavat tätä, ja yksikin niistä voisi estää nykyisin
useimmiten käytettyyn oikeusperustaan eli SEUT:n 352 artiklaan (toissijainen toimivalta)
perustuvan ehdotuksen, joka edellyttäisi yksimielisyyttä ja parlamentin suostumusta. Komissio
päätti sen vuoksi äskettäin olla toteuttamatta julkista kuulemista ja vaikutustenarviointia,
jotka säädösehdotusten tapauksessa yleensä toteutetaan. Sen sijaan se perusti sosiaalisen
yrittäjyyden aloitetta koskevan ehdotuksen (COM(2011)0682) mukaisesti eri jäsenvaltioiden ja
ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa monenvälisen neuvoa-antavan työryhmän käsittelemään
nykyisiä säädöspuitteita ja haasteita, joita keskinäiset yhtiöt kohtaavat pyrkiessään toimimaan
kansainvälisesti. Tämä asiantuntijaryhmä sai lokakuussa 2016 valmiiksi raportin, jossa
annetaan tutkimukseen perustuvia suosituksia konkreettisiksi toimiksi, joilla voidaan vauhdittaa
yhteisötalouden ja sen yritysten kehitystä muun muassa lisäämällä niiden näkyvyyttä, auttamalla
niitä saamaan rahoitusta, tarjoamalla suotuisa lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja lisäämällä EU:n
myöntämää rahoitustukea.
Neljänteen ryhmään kuuluu kaksi työmarkkinaosapuolten välistä monialaista puitesopimusta,
jotka neuvosto on pannut täytäntöön (neuvoston direktiivit 97/81/EY osa-aikatyöstä ja 99/70/
EY määräaikaisesta työstä), direktiivi 2008/104/EY vuokratyöstä sekä useita työterveys- ja
työturvallisuusalan direktiivejä, joihin kaikkiin sisältyy työntekijöille tiedottamista ja heidän
kuulemistaan koskevia sääntöjä. Työnantajan on esimerkiksi tiedotettava määräaikaisille
työntekijöille yrityksessä avautuvista vapaista työpaikoista.
C. Muut aloitteet
Yritykset ja työntekijöiden edustajat ovat alkaneet solmia ylikansallisia yrityssopimuksia, sillä
yritysten organisaatioista on tulossa yhä kansainvälisempiä ja yritysten yhteiskuntavastuuta
korostetaan yhä enemmän. Lisäksi yritysjohdon ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua on
tarkasteltu uudesta näkökulmasta. Ylikansalliset yrityssopimukset ovat erilaisia yhdessä
laadittuja asiakirjoja, joita toisaalta yrityksen tai yritysryhmän edustajat ja toisaalta yksi tai
useampi työntekijäjärjestö soveltavat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Vuoden 2016
lopussa tällaisia sopimuksia oli yhteensä 265 eri puolilla maailmaa 178 eri yrityksessä ja niiden
piirissä oli yli 10 miljoonaa työntekijää. Tällainen käytäntö voi kuitenkin johtaa oikeudellisiin
ja poliittisiin ongelmiin työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun eri vertikaalisten tasojen
(kansainvälinen, EU, kansallinen) ja horisontaalisen soveltamisalan (monialainen, alakohtainen,
yrityskohtainen) välisissä suhteissa. Lisäksi ylikansallisen yrityssopimuksen soveltamisala on
ylikansallinen, mistä voi syntyä ristiriitoja kansallisten normien ja suositusten kanssa, kun taas
riidanratkaisumekanismeja on varsin vähän.
EU pyrkii seuraamaan ylikansallisten yrityssopimusten kehitystä ja myös osallistumaan siihen
tukemalla kokemusten vaihtoa ja tutkimusta.
Rajatylittävistä työehtosopimuksista ja kansainvälisestä työmarkkinaosapuolten
vuoropuhelusta 12. syyskuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti ehdotti,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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että komissio harkitsisi, tarvitaanko eurooppalaisia ylikansallisia yrityssopimuksia varten
vapaaehtoista eurooppalaista oikeudellista kehystä, joka lisäisi oikeusvarmuutta ja avoimuutta,
ja olisiko sopimuksiin sisällytettävä lausekkeita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että niiden
tekeminen ei johda kansallisten työehtosopimusten kiertämiseen.
Vuonna 2016 järjestetyn julkisen kuulemisen jälkeen komissio julkaisi huhtikuussa 2017
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Sen mukaan kaikkien alojen työntekijöillä
tai heidän edustajillaan on oikeus saada tiedot ja tulla kuulluiksi heidän kannaltaan
merkityksellisissä asioissa kuten yritysten siirtoon, rakenneuudistukseen ja sulautumiseen sekä
joukkoirtisanomisiin liittyen. Siinä mennään nykyistä unionin säännöstöä pidemmälle, sillä sitä
sovelletaan asianomaisen henkilöstön lukumäärästä riippumatta ja sen aineellinen soveltamisala
kattaa sekä yrityksen rakenneuudistuksen että sulautumisen. Lisäksi koska työntekijöillä
on tiedon saannin lisäksi oikeus tulla kuulluiksi tällaisista yhtiötapahtumista, se merkitsee
näkemystenvaihtoa ja jatkuvaa vuoropuhelua työnantajan kanssa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on antanut useita päätöslauselmia, joissa vaaditaan työntekijöille oikeutta osallistua
yritysten päätöksentekoon. Oikeuden saada tietoja, tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon
on pädettävä sekä kotimaisissa että monikansallisissa yrityksissä niiden oikeudelliseen
asemaan katsomatta. Yleisen puitedirektiivin soveltamisesta 19. helmikuuta 2009 antamassaan
päätöslauselmassa parlamentti pyysi jälleen julkisen sektorin työntekijöiden sisällyttämistä
työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien direktiivien soveltamisalaan, jotta
kaikkia työntekijöitä kohdeltaisiin tasavertaisesti.
Parlamentti katsoo, että työntekijöillä on oltava paitsi oikeus saada tietoja ja tulla
kuulluiksi myös oikeus osallistua päätöksentekoon, joka koskee esimerkiksi uuden tekniikan
käyttöönottoa, muutoksia työn järjestämisessä, tuotantoa ja taloussuunnittelua. Parhaillaan
parlamentin käsiteltävänä on valiokunta-aloitteinen mietintö työntekijöiden edustuksesta
yritysten johtokunnissa. Mietintöluonnoksessa (2015/2222(INI)) kannatetaan unionin
vähimmäissääntöjen käyttöönottoa voimassa olevissa direktiiveissä, mukaan luettuna vaatimus,
että yrityksen rekisteröity kotipaikka on sama kuin sen todellinen toimintapaikka, koska
näin voidaan estää työntekijöiden edustusta johtokunnissa koskevien säännösten kiertäminen.
Mietintöluonnoksessa kehotetaan laatimaan työntekijöiden edustusta johtokunnissa koskevat
säännöt, jotka ovat yleisenä mallina sovellettavissa kaikkiin eurooppalaista yhtiöoikeutta
koskeviin direktiiveihin. Lisäksi siinä suositellaan vähimmäisnormeja, jotka koskevat muun
muassa työntekijöiden edustajien yhtäläisiä oikeuksia verrattuna yritysjohdon edustajiin ja
sukupuolten välistä tasapainoa johtokunnissa.
Tammikuun 15. päivänä 2013 antamassaan päätöslauselmassa ja suosituksissa komissiolle
työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista
ja hallitsemisesta parlamentti pyysi komissiota esittämään mahdollisimman pian
säädösehdotuksen, jossa olisi annettava työntekijöiden edustajille mahdollisuus saada
täysimääräisesti ja hyvissä ajoin tietoja kaikista esitetyistä rakennemuutoksista ja
velvoitettava perustelemaan suunniteltuihin toimiin päätyminen sekä säädettävä mielekkäästä
kuulemisaikataulusta. Ajoissa toteutettu kuuleminen antaisi yrityksille ja niiden
työntekijöiden edustajille mahdollisuuden neuvotella työehtosopimuksista, jotka kattaisivat
rakennemuutokseen liittyvät asiat. Komissio antoi 13. joulukuuta 2013 tiedonannon, jossa
esiteltiin muutosten ennakointia ja rakenneuudistusta koskeva laatukehys (COM(2013)0882).
Laatukehyksessä edellytetään, että tietyt periaatteet ja hyvät käytännöt, jotka koskevat yritysten
ja viranomaisten harjoittamaa muutosten ennakointia ja rakenneuudistustoimien hallintaa,
määritellään paremmin ja että niitä sovelletaan ja seurataan tarkemmin. Talouspolitiikan

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpanosta 22. lokakuuta
2014 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti pyysi uudelleen komissiota antamaan
säädösehdotuksen, jotta voidaan varmistaa EU:n teollisuuden taloudellinen ja sosiaalisesti
vastuullinen sopeutuminen muutoksiin siten, että työntekijöiden oikeudet turvataan asettamatta
yrityksille ja varsinkaan pk-yrityksille kohtuutonta sääntelytaakkaa.
Komissio esittää vuonna 2017 kertomuksen muutosten ennakointia ja rakenneuudistusta
koskevan laatukehyksen täytäntöönpanosta, jossa otetaan huomioon riippumattoman
selvityksen tulokset, viimeaikaisista rakenneuudistuksista, kuten Caterpillarin tapauksesta,
saadut kokemukset ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta 31. joulukuuta
2016 päättyneestä julkisesta kuulemisesta saadut tulokset sen arvioimiseksi, onko tehostetulle
toiminnalle tarvetta.
Parlamentti korosti 19. tammikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarista hyötyjä, joita saadaan työntekijöiden osallistumisesta päätöksentekoon ja
yrityksen johtoon, sillä näin voidaan hyödyntää uusia työn järjestämisen muotoja ja ennakoida
taloudellisia muutoksia. Parlamentti totesi, että yhteisötalouden yritykset, kuten osuuskunnat,
antavat hyvän esimerkin laadukkaiden työpaikkojen luomisesta, sosiaalisen osallisuuden
tukemisesta ja osallistavan talouden edistämisestä.
Parlamentti kehotti 5. lokakuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa viimeaikaisten
Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen
uudelleenteollistamispolitiikkaan kaikkia asiasta vastaavia viranomaisia varmistamaan, että
kaikki asianomaiset osapuolet noudattavat työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan
koskevia kansallisia ja unionin säännöksiä kaikilta osin erityisesti uudelleenjärjestelyjen
yhteydessä.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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