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DARBA ŅĒMĒJU TIESĪBAS UZ INFORMĒŠANU,
UZKLAUSĪŠANU UN LĪDZDALĪBU

Eiropas Savienība papildina dalībvalstu pasākumus saistībā ar darba ņēmēju tiesībām uz
informēšanu un uzklausīšanu, īstenojot pasākumus, kas veicina sadarbību starp dalībvalstīm,
vai pieņemot direktīvas, kurās noteiktas minimālās prasības šajā jomā.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 5., 114., 115., 151 un 153. pants.

MĒRĶI

ES atbalsta un papildina dalībvalstu pasākumus saistībā ar darba ņēmēju iesaistīšanu, lai
palīdzētu sasniegt LESD 151. pantā izklāstītos Eiropas sociālās politikas pamatmērķus, kuri cita
starpā paredz dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, pienācīgu sociālo aizsardzību, nemainīgi
augstu nodarbinātības līmeni un sociālās atstumtības apkarošanu.

SASNIEGUMI

A. Pamatinformācija
Darba ņēmēju tiesības uz informēšanu, uzklausīšanu un līdzdalību ir viena no svarīgākajām
diskusiju tēmām Eiropā, kopš Padome 1974. gadā pieņēma pirmo sociālās rīcības programmu.
Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām (Sociālā harta), kas pieņemta
1989. gadā, ir uzsvērts, ka būtu vēlams sekmēt darba ņēmēju līdzdalību. Tomēr Komisijas
priekšlikumi šajā jomā bieži vien saskārās ar pretestību. Pienācīgs juridiskais pamats Kopienas
tiesību aktiem, kas skar darba ņēmēju tiesības uz informāciju un uzklausīšanu, tika nodrošināts,
tikai pieņemot Amsterdamas līgumu, ar kuru Sociālās politikas nolīgums tika iekļauts EK
līguma tekstā. Iepriekš pieņemtie tiesību akti galvenokārt bija balstīti uz EK līguma pantiem, kas
paredz Kopienas pasākumus, kuri vērsti uz to, lai nodrošinātu brīvību veikt uzņēmējdarbību vai
tiesību aktu tuvināšanu kopējā vai iekšējā tirgū. Pirmo attiecīgo direktīvu šajā jomā par Eiropas
Uzņēmumu padomi (Padomes Direktīva 94/45/EK) pieņēma saskaņā ar Sociālās politikas
nolīgumu; 1997. gadā to attiecināja arī uz Apvienoto Karalisti. Attiecībā uz darba ņēmēju
līdzdalību ar LESD 153. pantu Parlamentam un Padomei tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt:
— pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību;

— direktīvas, kurās noteiktas minimālās prasības attiecībā uz pakāpenisku īstenošanu.

Uz šo jomu attiecas parastā likumdošanas procedūra – pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.



Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2017 2

B. Spēkā esošie tiesību akti
Lai gan dažu dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēs jau ir izveidotas informēšanas un
uzklausīšanas sistēmas, tomēr vēl joprojām neviena no direktīvām par darba ņēmēju tiesībām
uz informēšanu un uzklausīšanu neattiecas uz publiskās pārvaldes iestādēm (sk. Tiesas
spriedumu Lietā C583/10, Nolan un Lietā C108/10, Scattolon), izņemot gadījumus, kas saistās
ar publiskiem uzņēmumiem, kad tie veic ekonomisku darbību, neatkarīgi no tā, vai tas
notiek peļņas nolūkā, vai nē. Parlaments 2001. gadā notikušajās sarunās par direktīvu, ar ko
izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, centās
paplašināt šīs direktīvas darbības jomu, iekļaujot tajā publisko sektoru, bet Padome šo ieceri
noraidīja. Tomēr 2015. gada decembrī Valsts centrālās pārvaldes nozaru sociālā dialoga komiteja
parakstīja sociālo partneru nolīgumu par kopējiem minimālajiem standartiem attiecībā uz valsts
centrālajā pārvaldē strādājošo darbinieku tiesībām uz informēšanu un uzklausīšanu saistībā ar
jautājumiem, kas skar restrukturizāciju, darba un privātās dzīves līdzsvaru, darba laiku un darba
aizsardzību. Lai šis nolīgums kļūtu saistošs visām dalībvalstīm, tas, pamatojoties uz Komisijas
iesniegtu priekšlikumu, ir jāīsteno ar Padomes lēmumu. Saskaņā ar Komisijas praksi (5.10.7.)
drīz būtu jāuzsāk ietekmes novērtējums, lai novērtētu, kādu ietekmi atstās tā transponēšana.
Komisija rūpīgāk izvērtēs jo īpaši nolīguma parakstītāju pušu reprezentativitāti, nolīguma
noteikumu likumību ES tiesiskā regulējuma ietvaros un subsidiaritātes un proporcionalitātes
principu ievērošanu.
Pirmās grupas direktīvas skar darba ņēmēju tiesības uz informēšanu un uzklausīšanu valsts
līmenī daudzos nozīmīgos jautājumos, kas saistīti ar uzņēmuma saimnieciskās darbības
rezultātiem, finansiālo stabilitāti un nākotnes attīstības plāniem, kuri var ietekmēt nodarbinātību:
— Padomes 1975. gada 17. februāra Direktīva 75/129/EEK par kolektīvo atlaišanu, kurā

grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvām 92/56/EEK un 98/59/EK, saskaņā ar kuru
masveida atlaišanas gadījumā darba devējiem ir jāiesaistās sarunās ar darba ņēmējiem, lai
atrastu veidu un līdzekļus, kā izvairīties no kolektīvās atlaišanas vai samazināt skarto darba
ņēmēju skaitu un mīkstināt sekas. Šajā direktīvā ir paredzēta arī paziņošanas procedūra
publiskajām iestādēm;

— Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/23/EK par darba ņēmēju tiesību aizsardzību
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka
maiņas gadījumā (konsolidē Padomes Direktīvas 77/187/EEK un 98/50/EK), saskaņā ar
kuru darba ņēmēji ir jāinformē par šādas īpašnieka maiņas iemesliem un sekām; tajā ir
iekļauti būtiski noteikumi par darba ņēmēju darbvietu tiesību aizsardzību īpašnieka maiņas
gadījumā;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/14/EK, ar ko
izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā,
kurā izklāstīti minimālie procesuālie standarti nolūkā aizsargāt darba ņēmēju tiesības tikt
uzklausītiem un saņemt informāciju par ekonomisko un nodarbinātības stāvokli saistībā ar
viņu darba vietu.

Komisija šīm trim direktīvām ir veikusi derīguma pārbaudi, pēc kuras tā 2013. gada
jūlijā secināja, ka šīs direktīvas kopumā ir piemērotas atbilstīgo mērķu sasniegšanai un to
dotais ieguldījums ir lielāks nekā izmaksas, bet dažas nepilnības tomēr pastāv, jo īpaši
saistībā ar šo direktīvu darbības jomas attiecināšanu uz sabiedrisko pakalpojumu jomā
nodarbinātajiem, jūrniekiem un MVU, kā arī konkrētām definīcijām jāveic papildu pārbaude
un tās jāapspriež (SWD(2013)0293). Tika apsvērta iespēja pārstrādāt šīs informēšanas un

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.10.7.pdf
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uzklausīšanas direktīvas (C(2015) 2303), bet tagad šķiet, ka šis jautājums vairs nav aktuāls, jo
tas nav iekļauts ne Komisijas 2016. gada, ne arī 2017. gada darba programmā.
Attiecībā uz jūrniekiem Parlaments 2015. gada jūlija plenārsēdē pieņēma ziņojumu par
Jūrnieku direktīvu, par kuru sociālie partneri apspriedās Nozares sociālā dialoga komitejas jūras
transporta jomā organizētajās sarunās. Ar šo direktīvu uz jūrniekiem beidzot tiks attiecinātas
spēkā esošās direktīvas par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu Eiropas Savienībā.
Otrās grupas direktīvas attiecas uz darba ņēmēju tiesībām uz informēšanu un uzklausīšanu
transnacionālos gadījumos:
— Padomes 1994. gada 22. septembra Direktīva 94/45/EK, kas pārskatīta ar Eiropas

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/38/EK, par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu
padomi. Šajā direktīvā ir iekļauti vispārēji noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt darba
ņēmēju informēšanu un uzklausīšanu lielos daudznacionālos uzņēmumos un uzņēmumos
pirms apvienošanās. Eiropas Uzņēmumu padomes pulcē centrālās vadības un darbinieku
pārstāvjus no visas Eiropas, lai pārrunātu tādus jautājumus kā uzņēmumu darbības rezultāti,
nākotnes perspektīvas, nodarbinātības, pārstrukturēšanas un cilvēkresursu politika. Turklāt
ar šo direktīvu darba ņēmējiem ir piešķirtas zināmas tiesības uz informāciju un
uzklausīšanu darba vides jautājumos. Līdz 2011. gada aprīlim Eiropas Uzņēmumu
padomēs bija 18 000 darbinieku pārstāvju, kas pārstāvēja 18 miljonu darba ņēmēju
intereses;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/25/EK par
pārņemšanas piedāvājumiem, saskaņā ar kuru attiecīgo uzņēmumu darbiniekiem vai to
pārstāvjiem ir jādod iespēja izteikt viedokli par paredzamo piedāvājuma ietekmi uz
nodarbinātību; turklāt piemēro parastos noteikumus par darba ņēmēju informēšanu un
uzklausīšanu;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/35/ES par akciju
sabiedrību apvienošanos (ar ko kodificē un atceļ Direktīvu 78/855/EEK), saskaņā ar
kuru darba ņēmēji uzņēmumu apvienošanās gadījumā ir tikpat lielā mērā aizsargāti, kā ir
paredzēts direktīvā par uzņēmumu īpašnieka maiņu.

Komisija 2017. gadā publicēs Eiropas Uzņēmumu padomes direktīvas REFIT novērtējumu un
vadlīnijas attiecībā uz to pašu direktīvu, kuras mērķis ir uzlabot tās īstenošanu un dot lielāku
juridisko noteiktību.
Trešās grupas direktīvu mērķis ir noteikt normas, kas attiecas uz transnacionāliem
gadījumiem, ar kurām daļēji nodrošina tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā:
— Padomes 2001. gada 8. oktobra Direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas

Uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā; Eiropas akciju sabiedrības
statūti, kas pieņemti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2157/2001, ir papildināti ar direktīvu,
kurā paredzēti noteikumi par darba ņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanā saistībā ar
uzņēmējsabiedrības stratēģisko attīstību. Tajā noteikts, ka darbiniekus ne tikai informē
un uzklausa Eiropas Uzņēmumu padomei līdzīgā struktūrā, bet arī paredz darbinieku
līdzdalību valdes darbā, ja šādu līdzdalību nodrošina valsts dibinātājās uzņēmējsabiedrībās,
kas nav retums daudzu dalībvalstu valsts sistēmās (tā sauktais “pirms un pēc” princips);

— Padomes 2003. gada 22. jūlija Direktīva 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās
sabiedrības statūtus (Padomes Regula (EK) Nr. 1435/2003) darbinieku iesaistīšanas
jomā. Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz mehānismiem, kas jāparedz
Eiropas kooperatīvajās sabiedrībās (EKS), lai nodrošinātu darbinieku pārstāvju ietekmi
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uz uzņēmuma pārvaldību. Kooperatīviem ir īpašs pārvaldības modelis, kas pamatojas uz
kopīgām īpašumtiesībām, demokrātisku līdzdalību un kooperatīva biedru veiktu kontroli;

— Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvā 2005/56/EK par
kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos ir arī ietverti noteikumi par darbinieku
līdzdalības režīma noteikšanu, kas piemērojami uzņēmējsabiedrībām pēc apvienošanās.

Pēc savu priekšlikumu atsaukšanas 2006. gadā Komisija 2012. gadā nāca klajā ar priekšlikumu
par Eiropas nodibinājuma statūtiem (FE). Tad 2015. gada martā tā šo priekšlikumu atsauca.
EP deputāti 2013. gada 14. martā pieprasīja Komisijai nekavējoties iesniegt “vienu vai
vairākus priekšlikumus, kas ļautu savstarpējām sabiedrībām darboties Eiropas un pārrobežu
līmenī”. Šī iecere rada pretestību dažās ES dalībvalstīs, no kurām ikviena varētu apturēt
priekšlikumu, kas sagatavots, pamatojoties uz LESD 352. pantu (subsidiaritātes princips), kurš
paredz vienprātīgu lēmumu un Parlamenta piekrišanu. Tādēļ Komisija nesen nolēma neveikt
sabiedrisko apspriešanu un ietekmes novērtējumu, kā tas paredzēts likumdošanas priekšlikuma
gadījumā. Tā vietā, kā tika paziņots “Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvā” (COM(2011)0682),
tā izveidoja daudzpusēju ieinteresēto personu darba grupu (GECES), lai pastāvošā regulējuma
ietvaros ar dažādu dalībvalstu pārstāvju un ārējo ekspertu piedalīšanos risinātu problēmas,
ar kurām, šķiet, saskaras savstarpējās sabiedrības, kad tās cenšas darboties pāri robežām.
Šī ekspertu grupa 2016. gada oktobrī pabeidza izstrādāt ziņojumu, sniedzot konkrētus,
uz zinātniskiem pētījumiem pamatotus ieteikumus pasākumiem, ar ko veicināt sociālās
ekonomikas un sociālo uzņēmumu attīstību, un minētie pasākumi aptvēra tādus aspektus kā šādu
uzņēmumu redzamības veicināšana, palīdzība tiem piekļūt finansējumam, labvēlīga tiesiskā un
regulatīvā sistēma un ES atbalsta finansējuma palielināšana.
Ceturtajā grupā ietilpst: divi starpnozaru nolīgumi starp sociālajiem partneriem, ko īstenoja
Padome (Padomes Direktīva 97/81/EK par nepilnu darba laiku un Direktīva 99/70/EK par darba
uz noteiktu laiku), Direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām, kā arī vairākas
direktīvas par veselības aizsardzību un drošību, tajās visās ir iekļauti nepārprotami
noteikumi par informēšanu un uzklausīšanu. Piemēram, darba devējam ir jāinformē uz
noteiktu laiku nodarbinātie darba ņēmēji par vakantajām pastāvīgajām darba vietām.
C. Citas iniciatīvas
Uzņēmējsabiedrības un darba ņēmēju pārstāvji sāk parakstīt transnacionālus uzņēmumu
nolīgumus (TUN), jo aizvien plašāk notiek uzņēmējsabiedrību internacionalizācija un aizvien
biežāk tiek uzsvērta uzņēmumu sociālā atbildība, cita starpā jauna pieeja uzņēmumu vadības
un darba ņēmēju dialogam. TUN teksti ir atšķirīgi veidoti, un tos vairākās dalībvalstīs kopīgi
sagatavo uzņēmējsabiedrības vai uzņēmējsabiedrību grupas pārstāvji, no vienas puses, un vienas
vai vairāku darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, no otras puses. Visā pasaulē 2016. gada
beigās šādu nolīgumu skaits bija 265, un tie pastāvēja 178 uzņēmumos, kuros bija nodarbināti
vairāk nekā 10 miljoni darbinieku. Šāda prakse tomēr var radīt juridiskas un politiskas
sekas, ņemot vērā sociālā dialoga atšķirīgo vertikālo līmeņu (starptautiskā, Eiropas un valsts
līmeņa) savstarpējo saistību un tās horizontālās piemērošanas jomas (daudznozaru, vienas
nozares un uzņēmējsabiedrības līmenis). Turklāt var rasties neatbilstība starp parakstīto TUN
transnacionālo darbības jomu un valstu normām un norādījumiem, un ir izveidoti tikai daži
strīdu izšķiršanas mehānismi.
ES cenšas sekot līdzi transnacionāliem uzņēmumu nolīgumiem un uzraudzīt tos, atbalstot
pieredzes un izpētes rezultātu apmaiņu.
Parlaments 2013. gada 12. septembra rezolūcijā par pārrobežu sarunām par darba koplīguma
slēgšanu un starptautisku sociālo dialogu ierosināja Komisijai apsvērt nepieciešamību izveidot
papildu Eiropas tiesisko regulējumu Eiropas TUN, lai nodrošinātu lielāku tiesisko drošību un

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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pārredzamību, un šajā regulējumā iekļaut klauzulas ar mērķi nodrošināt, ka TUN noslēgšana
nedod iespēju izvairīties no valsts koplīguma.
Pēc sabiedriskās apspriešanas, kas notika 2016. gadā, Komisija 2017. gada aprīlī publicēja
Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tas paredz, ka visi darba ņēmēji visās nozarēs ir jāinformē un
tie ir jāuzklausa tieši vai ar to pārstāvju starpniecību par visiem jautājumiem, kas uz tiem
attiecas, piemēram, uzņēmumu nodošanas, pārstrukturēšanas un apvienošanas un kolektīvas
atlaišanas gadījumā. Tas ir tālejošāks par pašreizējo Savienības acquis, jo ir piemērojams
neatkarīgi no iesaistīto darbinieku skaita, tā materiālā piemērošanas joma aptver gan uzņēmumu
pārstrukturēšanu un apvienošanu, kā arī paredz tiesības ne tikai saņemt informāciju, bet arī
tikt uzklausītiem par jebkuru šādu uzņēmuma darbību, un tas norāda uz viedokļu apmaiņu un
saskaņotu dialogu ar darba devēju.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, kurās tas aicina piešķirt darba ņēmējiem tiesības
piedalīties uzņēmuma lēmumu pieņemšanā. Tiesības uz informāciju, uzklausīšanu un līdzdalību
lēmumu pieņemšanā būtu jāattiecina gan uz valsts, gan transnacionāliem uzņēmumiem
neatkarīgi no uzņēmumu juridiskā statusa. Parlaments 2009. gada 19. februāra rezolūcijā
par vispārējās pamatdirektīvas īstenošanu atkārtoti aicināja informēšanas un uzklausīšanas
direktīvas attiecināt uz publiskajā sektorā strādājošajiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi
pret visiem algotajiem darbiniekiem.
Parlamenta nostāja ir tāda, ka darba ņēmējiem jābūt ne tikai tiesībām uz informēšanu un
uzklausīšanu, bet arī tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kad tiek lemts par
tādiem jautājumiem kā jaunu tehnoloģiju ieviešana, izmaiņas darba organizācijā, ražošanā
un ekonomikas plānošanā. Patlaban Parlamentā tiek izskatīts patstāvīgais ziņojums par
piedalīšanos uzraudzības padomju lēmumu pieņemšanā. Ziņojuma projektā (2015/2222(INI))
tiek atbalstīta ES minimālo noteikumu ieviešana spēkā esošajās direktīvās, tostarp prasība,
ka uzņēmumu juridiskajai adresei jāsakrīt ar to reālo darbības vietu, lai tādā veidā neļautu
apiet darbinieku tiesības būt pārstāvētiem uzraudzības padomēs. Ziņojuma projektā ir pausts
aicinājums ieviest standarta noteikumus attiecībā uz darbinieku pārstāvniecību uzraudzības
padomēs, ko varētu kā vispārēju modeli piemērot visām Eiropas uzņēmējdarbības tiesību
direktīvām. Turklāt tajā ir ieteikti minimālie standarti, piemēram, attiecībā uz darba ņēmēju
pārstāvju tiesībām salīdzinājumā ar vadības pārstāvju tiesībām, un dzimumu līdzsvara
nodrošināšana uzraudzības padomē.
Parlaments 2013. gada 15. janvāra rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par darbinieku
informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību aicināja
Komisiju pēc iespējas ātrāk iesniegt priekšlikumu tiesību aktam, kurā būtu jāiekļauj
normas, kas paredz, ka darbinieku pārstāvjiem laikus jāsaņem pilna informācija par jebkuru
ierosinātu pārstrukturēšanas pasākumu, arī par paredzamo pasākumu izvēles iemesliem,
un jāparedz saprātīgs apspriešanās grafiks. Šādai laikus veiktai apspriešanai vajadzētu dot
iespēju attiecīgajiem uzņēmumiem un darba ņēmēju pārstāvjiem vienoties par koplīgumiem,
kuros būs atrunāti ar pārstrukturēšanu saistītie jautājumi. Attiecīgi 2013. gada 13. decembrī
Komisija pieņēma paziņojumu, kurā iepazīstināja ar ES kvalitātes sistēmu pārmaiņu un
pārstrukturēšanās prognozēšanai (COM(2013)0882), kurai ir nepieciešami konkrēti principi
un laba prakse pārmaiņu prognozēšanai un pārstrukturēšanās darbību vadībai uzņēmumos, kā arī
valsts sektora iestādēs, lai labāk to noteiktu, piemērotu un pārraudzītu. Tomēr savā 2014. gada
22. oktobra rezolūcijā “Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2014. gada
prioritāšu īstenošana” Parlaments atkārtoti aicināja izstrādāt tiesību aktu, lai nodrošinātu ES

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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rūpniecības ekonomiski un sociāli atbildīgu pielāgošanos pārmaiņām veidā, kas ļautu saglabāt
darba ņēmēju tiesības, neradot pārmērīgu regulatīvo slogu uzņēmumiem, jo īpaši MVU.
Komisija nāks klajā ar ziņojumu par to, kā 2017. gadā tiek īstenota kvalitātes sistēma, un šajā
ziņojumā tiks ņemti vērā uz rezultāti, kas gūti neatkarīgā pētījumā, pieredze no pēdējā laikā
veiktajiem pārstrukturēšanas gadījumiem, piemēram, Caterpillar lieta, un rezultāti, ko deva
sabiedriskā apspriešana saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kura noslēdzās 2016. gada
decembrī, lai novērtētu, vai ir nepieciešama stingrāka rīcība.
Pavisam nesen – 2017. gada 19. janvārī – Eiropas Parlaments savā rezolūcijā par Eiropas sociālo
tiesību pīlāru atgādināja par to, cik vērtīga ir darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un
uzņēmuma vadībā, lai izmantotu jaunās darba organizācijas formas un gatavotos ekonomikas
pārmaiņām, un norādīja uz sociālās ekonomikas uzņēmumiem, piemēram, kooperatīviem, kā
labu piemēru attiecībā uz kvalitatīvas nodarbinātības veidošanu, atbalstot sociālo iekļaušanu un
stimulējot līdzdalību veicinošu ekonomiku.
Savā 2016. gada 5. oktobra rezolūcijā par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas
politikas, ņemot vērā nesenos Caterpillar un Alstom gadījumus, Parlaments aicināja visas
attiecīgās iestādes nodrošināt, ka visas iesaistītās puses pilnībā ievēro valsts un Eiropas tiesību
aktus par darba ņēmēju informēšanu un uzklausīšanu, jo īpaši pārstrukturēšanas laikā.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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