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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, 
foregribelse og styring af omstruktureringer
(2012/2061(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 9, 151 og 153, stk. 1, litra e), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 14, 27 og 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, 

– der henviser til "Håndtering af ændringer - Gruppen af eksperter på højt plan om 
økonomiske og arbejdsmæssige følger af de industrielle ændringer - endelig rapport", 
oprettet af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd om beskæftigelse i 
Luxembourg i november 19971, 

– der henviser til Rådets henstilling 92/443/EØF af 27. juli 1992 om fremme af 
lønmodtagernes andel i overskud og virksomhedens resultater (herunder besiddelse af 
kapitalandele)2,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det 
europæiske selskab3,

– der henviser til Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser4,

– der henviser til Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter5,

– der henviser til Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af 
supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår 
medarbejderindflydelse6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det 
Europæiske Fællesskab,

                                               
1 EFT C 258 af 10.09.99, s. 1-5.
2 EUT L 245 af 26.08.92. s. 0053-0055.
3 EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.
4 EUT L 225 af 12.8.1998, s. 16
5 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16-20.
6 EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.
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– der henviser til Rådets direktiv 2003/72/EF af 22juli 2003 om supplerende bestemmelser 
til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 
om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar3,

– med hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF om indførelse af 
europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne4

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2005 "Omstruktureringer og 
beskæftigelsen - Foregribende og ledsagende foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen 
på baggrund af omstruktureringer på arbejdsmarkedet: Den Europæiske Unions rolle" 
(COM(2005)0120) og udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
14. december 2005 (CESE 1495/2005)5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske 
Dagsorden" (COM(2005)0033),

– der henviser til Kommissionens meddelelse vedrørende Rådets beslutning om 
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM (2010) 0193) og 
Rådets afgørelse af 21 oktober 2010 om retningslinjer for beskæftigelsespolitikker i 
medlemsstaterne6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "En integreret industripolitik for en 
globaliseret verden - Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed" (COM(2010)0614),

– der henviser til Kommissionens meddelelse ”På vej mod en akt for det indre marked” 
(COM(2010)0608 final/2),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "En dagsorden for nye kvalifikationer og 
nye job" (COM(2010)0682),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Grønbog om omstruktureringer og 
foregribelse af forandringer: Hvilken lære kan vi drage af den økonomiske krise?" 
(COM(2012)0007),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om et opsving med høj beskæftigelse 
(COM(2012)0173),

                                               
1 EFT L 207 af 18.08.03, s. 25.
2 EFT L 142 af 30.04.04, s. 0012-0013.
3 EUT L 310 af 25.11.2005, s.  0001 - 0009
4 EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28-44.
5 EØSU, CCAI/027
6 Rådsdokument 15184/10, Presse 283, af 21.10.10.
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– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2005 om den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden for perioden 2006-20101,

– der henviser til sin beslutning af 10. maj 2007 om styrkelse af den europæiske lovgivning 
om information og høring af arbejdstagere2,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 42 og 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A7-0000/2012),

A. der henviser til, at omstruktureringer ikke er et nyt fænomen, men har i de seneste år 
antaget nye former, er blevet mere udbredt og fået en bred geografisk og sektorspecifik 
dækning i Europa;

B. der henviser til, at krisen, som begyndte i 2008, kun har fremskyndet forandringerne 
skarpt; der henviser til, at tilpasning til forandringer som følge af globaliseringens mere 
umiddelbare begrænsninger, som underlægger virksomheder, arbejdstagere, territorier og 
regeringer kritiske spændinger, har føjet til de strukturelle pres;

C. der henviser til, som det konsekvent er blevet fremhævet i de seneste strategidokumenter 
fra Kommissionen, især Europa 2020-strategien og meddelelsen om industripolitikken af 
27. oktober 2010: "Bedre foregribelse og forvaltning af omstruktureringen vil hjælpe 
arbejdstagerne og virksomhederne med at tilpasse sig de ændringer, der skyldes 
overskudskapacitet samt modernisering og strukturelle tilpasninger (…) Ledelsen og 
arbejdstagernes repræsentanter er de centrale aktører, når der skal opnås enighed om 
omstruktureringsstrategier på virksomhedsplan. Sådanne omstruktureringer bør ledsages 
af politiske indgreb for at undgå sociale problemer og fremme nye færdigheder og job, 
hvorved man kan undgå masseafskedigelser og tilbagegang i hele regioner eller udflytning 
af hele industrier ved at muliggøre økonomisk omstilling og arbejdsskift.";

D. der henviser til, at antallet af tabte arbejdspladser var næsten dobbelt så højt som antallet 
af skabte jobs i tredje kvartal 2011 med bekendtgørelsen af større omstruktureringer på 
strategiske områder, og denne tendens må forventes at stige;

E. der henviser til, som angivet i den årlige vækstundersøgelse: i fremme af EU's omfattende 
svar på krisen: "the positive export performance of some Member States shows that 
success in global markets relies on wider factors such as sector specialisation, innovation, 
and skills levels that enhance real competitiveness";

F. der henviser til, at Kommissionen også i sin meddelelse om en dagsorden for nye 
kvalifikationer og nye job af 23. november 2010, erkender, at tilpasningsevne og 
proaktivitet under jobskift dog kan hæmmes af usikkerhed, fordi overgange indebærer en 
potentiel fare for arbejdsløshed, lavere lønninger og social usikkerhed; positive overgange 

                                               
1 EUT C 117E af 18.05.06, s. 256-262.
2 EUT L 76 af 27.3.2008, s. 138.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0093.
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i løbet af karriereforløb er derfor afgørende for løbende at tilpasse sig, at fastholde og øge 
beskæftigelsesegnetheden og skabe sikkerhed for personer og fleksibilitet i 
arbejdsmarkedet. 

G. der henviser til, at som der står i loven om det indre marked: "Lissabontraktaten og 
bekræftelsen af idéen om "en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne" som en 
af de vigtigste målsætninger, tvinger os til at danne os et mere nuanceret billede af det 
indre marked (…) En europæisk ramme for omstrukturering ville skabe mulighed for at 
etablere et miljø baseret på gensidig tillid."

H. der imidlertid henviser til, at "retningslinjer for håndtering af ændringer og de sociale 
konsekvenser heraf" udarbejdet af arbejdsmarkedets parter i oktober 2003 ikke blevet 
fulgt op af nogen væsentlig foranstaltning, der førte til praktisk gennemførelse og konkret 
anvendelse af disse retningslinjer;

I. der henviser til, at Kommissionen har forsøgt at finde konkrete bidrag til, hvordan man 
kan videreudvikle politikken på dette område gennem dens "Grønbog om 
omstruktureringer og foregribelse af forandringer: Hvilken lære kan vi drage af den 
økonomiske krise?" af 17. januar 2012;

J. der henviser til, at Kommissionen på trods af de ovennævnte stærke udtalelser har leveret 
skuffende opfølgninger på parlamentariske beslutninger om oplysning, høring og 
omstrukturering, hvilket understreger behovet for hastige og konkrete skridt på dette 
område, samt på anmodninger fra andre økonomiske og sociale interessenter;

K. der henviser til, at denne resolution ikke berører forpligtelserne om information og høring 
fra anden EU- og national lovgivning; for så vidt som disse bestemmelser fastsætter dette, 
skal informations- og høringsprocedurerne udnyttes fuldt ud til at anvende de regler, der 
er fastsat i denne beslutning;

L. der henviser til, at Kommissionen efter høring af parterne på det europæiske 
arbejdsmarked to gange i det seneste årti 2000, har undladt at tage konkrete skridt til at 
sikre bred anvendelse i hele Unionen af de forudseende og proaktive fremgangsmåder og 
en socialt ansvarlig omstruktureringspraksis, som det minder om så mange gange i 
strategidokumenter (se ovenfor);

M. der henviser til, at god information og høring i forbindelse med omstrukturering betyder 
en mere intelligent, proaktiv, ansvarlig og strategisk fremgangsmåde, hvilket vil bidrage 
til at gøre virksomhederne og EU mere konkurrencedygtige, samt sende et budskab om 
klarhed og gennemsigtighed til de europæiske borgere under krisen;

1. anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 225 i traktaten om Den Europæiske 
Union at fremsætte et forslag til retsakt om xx i overensstemmelse med de detaljerede 
henstillinger i bilaget;

2. konstaterer, at disse henstillinger respekterer borgernes grundlæggende rettigheder og 
nærhedsprincippet;

3. finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger;
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4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til 
Kommissionen og Rådet.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:
DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET 

FORSLAG, DER ANMODES OM

Henstilling 1

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

– under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 
153, stk. 1, litra e),

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Virksomheder, arbejdstagernes repræsentanter og andre interessenter handler, når de 
beskæftiger sig med foregribelse, forberedelse og styring af omstruktureringer, i en ånd 
af samarbejde, baseret på rettidig og omfattende information og høring. 

(2) Foregribelse, forberedelse og håndtering af forandringer skal finde sted i forbindelse 
med styrkelse af den sociale dialog og med henblik på at fremme en ændring på en 
måde, der er forenelig med bevarelsen af beskæftigelse som prioriteret mål.

(3) Der er behov for at overveje, fremme og styrke forebyggende foranstaltninger 
vedrørende virksomhedens situation og den sandsynlige udvikling i beskæftigelsen, især 
hvor beskæftigelsen kan være truet.

(4) Omstruktureringen lettes, og dens indvirkning blødgøres, når virksomheder konstant 
udvikler deres ansattes færdigheder og kompetencer. 

(5) En god omstruktureringspraksis kræver forberedelse så tidligt som muligt, som starter 
så snart behovet for at omstrukturere forudses, hvilket gør det muligt at undgå eller 
reducere til et minimum de økonomiske, sociale og territoriale virkninger.

(6) Det er almindeligt anerkendt, at enhver omstrukturering bør være genstand for en 
forklaring og en begrundelse over for interessenterne. 

(7) Alvorlig handling med henblik på at begrænse konsekvenserne af omstrukturering 
kræver, at selskaberne anser afskedigelser som en sidste udvej, som de kun griber til 
efter at have overvejet alle de alternative muligheder og / eller gennemført mulige 
støtteforanstaltninger.

(8) Aktiv inddragelse af offentlige myndigheder på det relevante niveau i forberedelsen og 
forvaltningen af omstruktureringer bidrager væsentligt til at begrænse disses negative 
indvirkning. 

(9) Det er vigtigt, at virksomhederne sammen med arbejdstagernes repræsentanter skaber 
værktøjer for regelmæssig evaluering og rapportering om deres 
omstruktureringspraksis. 
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(10) En sådan EU-ramme bør gælde for større virksomheder og koncerner, der har mindst 
500 ansatte på EU 's område, og for omstrukturering af en vis størrelse, der dækker 
mindst 100 arbejdstagere i en enkelt virksomhed eller 500 ansatte i en virksomhed og 
dens associerede selskaber eller i en eller flere medlemsstater over en periode på tre 
måneder.

(11) Enhver EU-ramme for foregribelse, forberedelse og håndtering af forandringer og 
omstruktureringer bør tilskynde og give forrang til aftaler mellem de mest berørte 
parter, og standardregler bør kun gælde i mangel af sådanne aftaler. 

AFDELING I

GENERELT

Henstilling 2

Mål

1. Direktivets formål er at fremme og lette oplysning og høring i økonomiske forandringer og 
forbedre den måde, hvorpå virksomhederne, medarbejdernes repræsentanter, offentlige 
myndigheder og andre relevante interessenter i hele EU foregriber, forbereder og styrer 
omstrukturering af virksomheder på en socialt ansvarlig måde.

2. Virksomheder og medarbejderrepræsentanter viser med henblik herpå vilje til samarbejde 
når de beskæftiger sig med omstruktureringer, og anerkender, at disse processer både sigter på 
at beskytte virksomhedernes interesser, hvad angår konkurrenceevne og bæredygtighed, samt 
deres ansattes interesser.

Henstilling 3

Definitioner og anvendelsesområde

1. I dette direktiv forstås ved:

a) "virksomheder": virksomheder og koncerner, der beskæftiger mindst 500 
arbejdstagere i EU, såvel som enhver virksomhed, der er en del af en koncern som 
defineret ovenfor; 

b) "associerede selskaber": selskaber, der på grund af underentreprise, forsyningsaftaler 
eller andet befinder sig i en afhængighedssituation over for de ovenfor nævnte 
virksomheder; 

c) "medarbejderrepræsentanter": de, som er hjemlet i national lovgivning og/eller 
praksis;
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d) "aftaler": aftaler indgået på det relevante niveau (europæisk, nationalt, sektorbestemt, 
regionalt eller på firma-niveau), mellem på den ene side repræsentanter for 
virksomheder og / eller deres organisationer, og på den anden side repræsentanter for 
medarbejderne med beføjelse til at indgå kollektive aftaler i henhold til national 
lovgivning og / eller praksis eller i henhold til de procedurer, der er fastsat af de 
kompetente faglige organisationer på europæisk plan;

e) "ansatte": medarbejderne i de virksomheder, der omfattet af direktivet, uanset typen af 
ansættelseskontrakt;

f) "offentlige myndigheder": organer i den offentlige administration på relevant niveau, 
som er udpeget af medlemsstaterne;

g) "omstrukturering": enhver reorganisering af strukturen for arbejdsprocesserne og 
organisering, samt af stedet, med en kvantitativ eller kvalitativ indvirkning på 
beskæftigelsen;

2. Nærværende direktiv dækker omstrukturering, der dækker mindst 100 arbejdstagere i en 
enkelt virksomhed eller 500 ansatte i en virksomhed og dens associerede selskaber eller en 
eller flere medlemsstater over en periode på tre måneder. 

AFDELING II

FOREGRIBELSE AF ÆNDRINGER 

Henstilling 4

Langsigtet strategisk planlægning, tilpasningsevne og beskæftigelsesegnethed

1. Enhver omstrukturering integreres i en langsigtet strategi med henblik på at sikre og styrke 
virksomhedens langsigtede bæredygtighed og konkurrenceevne.

2. Langsigtet strategisk planlægning omfatter mål vedrørende menneskelige ressourcer, 
beskæftigelse og kompetencer fokuserede på konstant at udvikle arbejdsstyrkens færdigheder 
og kompetencer, for at øge virksomhedens konkurrenceevne og dens evne til tilpasning, samt 
for at øge medarbejdernes beskæftigelsesegnethed og forvalte deres interne og eksterne 
mobilitet. 

3. Virksomhederne anerkender med henblik herpå enhver medarbejders ret til at drage fordel 
af relevant erhvervsuddannelse. Medarbejderne anerkender, at uddannelse og livslang læring 
er nødvendige for at styrke deres beskæftigelsesegnethed, og tager imod relevante 
efteruddannelsestilbud.

Henstilling 5

Foregribelse af beskæftigelses- og kompetencemæssige behov
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1. Virksomheder udvikler i samarbejde med arbejdstagernes repræsentanter og hvor det er 
relevant med offentlige myndigheder og andre relevante interessenter, mekanismer for 
foregribelse og fremadrettet planlægning af beskæftigelses- og kompetencebehov. 

2. Virksomheder opretter med dette formål, i samarbejde med arbejdstagernes repræsentanter 
og andre relevante interessenter:

a) mekanismer for langsigtet planlægning af kvantitativ og kvalitativ beskæftigelse og 
færdigheder, der er tilknyttet innovation og udviklingsstrategier, og under hensyntagen 
til den forventede positive og negative udvikling i beskæftigelse og færdigheder;

b) flerårige planer for beskæftigelse og udvikling af færdigheder, der dækker følgende 
områder:

 støtte til indførelse af uddannelsesrådgivere for at hjælpe medarbejderne med 
at vælge passende erhvervsuddannelse;

 regelmæssig individuel vurdering af færdigheder, der fører til individuelle 
uddannelsesplaner;

 individuelle uddannelsesplaner med kvantitative mål;
 et årligt uddannelsesbudget;
 individuelle uddannelseskonti;
 uddannelsespakker, hvor det er nødvendigt, i samarbejde med eksterne 

interessenter;
 uddannelsesorlov;
 særlige uddannelsesforanstaltninger for at imødegå eventuelle negative eller 

problematiske udviklinger.

3. Alle medarbejdere skal tilbydes et givet antal timers uddannelse om året, der skal fastsættes 
ved lov og / eller kollektiv overenskomst. Enhver afvisning fra en medarbejders side af at 
modtage et sådant tilbud skal kun godtages hvis det kan berettiges. 

4. Bestemmelserne i punkt 1 til 3 ovenfor gælder ikke for virksomheder og medarbejdere, der 
er dækket af en aftale indgået på det relevante niveau og med de relevante parter om 
procedurer for foregribelse og fremadrettet planlægning af beskæftigelses- og 
kvalifikationsbehov.

5. Associerede selskaber informeres om de mekanismer og planer, der er fastsat i punkt 2. 
Deres medarbejdere skal være omfattet af disse mekanismer og planer på anmodning fra det 
associerede selskab, med den begrundelse, at disse mekanismer og planer er nødvendige eller 
nyttige for deres egen tilpasning og udvikling.

SEKTION III

FORBEREDELSE OG STYRING AF OMSTRUKTURERINGER

Henstilling 6

Tidlig forberedelse



PE489.678v02-00 12/16 PR\904892DA.doc

DA

1. Undtagen i tilfælde, hvor omstruktureringer udløses af uforudsete eller pludselige 
hændelser, indledes enhver omstrukturering med en passende forberedelse med alle de berørte 
aktører med henblik på at forebygge eller lindre dens økonomiske, sociale og lokale 
virkninger.

2. Denne forberedelse sker så tidligt som muligt og starter, så snart behovet for at 
omstrukturere påtænkes. Den gennemføres under alle omstændigheder, undtagen i de 
usædvanlige omstændigheder som omhandlet i punkt 1 ovenfor, inden for en tidsramme, der 
giver mulighed for vedtagelse af foranstaltninger, der gør det muligt at undgå eller reducere til 
et minimum de økonomiske, sociale og lokale virkninger. 

Henstilling 7

Oplysning og høring om forretningsmæssige beslutninger

1. Enhver omstrukturering omfattes af en tidlig forklaring og en begrundelse til alle relevante 
aktører på grundlag af enten langsigtede strategiske mål og krav eller kortsigtede 
begrænsninger.

2. Den dialog, der omhandles i punkt 1, skal omfatte begrundelsen for valget af de påtænkte 
foranstaltninger i forhold til målene og andre mulige løsninger på baggrund af alle de berørte 
interesser. 

3. Virksomheder informerer fra starten de offentlige myndigheder på det relevante niveau, 
især på lokalt niveau, og inddrager dem i forberedelsen af omstruktureringen. 

4. De lokale økonomiske aktører, herunder navnlig selskaber og deres medarbejdere, der er i 
en situation af afhængighed over for den omstrukturerende virksomhed.

Henstilling 8

Minimering af interne sociale omkostninger ved en social plan

1. Når behovet for omstrukturering opstår, og under bevarelse af deres konkurrenceevne og 
langsigtet velstand, anser selskaberne afskedigelser som en sidste udvej, som de kun griber til 
efter at have overvejet alle de alternative muligheder og / eller gennemført mulige 
støtteforanstaltninger.

2. Virksomhederne skal i særdeleshed overveje følgende muligheder som alternativer til 
afskedigelser:

 gradvis gennemførelse af planlagte foranstaltninger;
 reduktion i arbejdsintensivering:
 reduktion i arbejdstiden eller reorganisering;
 genforhandling af arbejdsforholdene;
 intern eller ekstern omrokering;
 insourcing af eksterne aktiviteter;
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 forhandlet afgang;
 naturlig afgang. 

3. Når afskedigelser ikke kan undgås, eller som en del af pakken, der skal gennemføres i 
forbindelse med alternative muligheder, skal virksomhederne stille foranstaltninger til 
rådighed for de berørte arbejdstagere, der har til formål at styrke deres beskæftigelsesegnethed 
og hjælpe dem med så hurtigt som muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Henstilling 9

Aftaler om forvaltningen af omstrukturering

Bestemmelserne i henstilling 6 og 7 gælder ikke for virksomheder og medarbejdere, der er 
dækket af en aftale indgået på det relevante niveau og med de relevante parter om procedurer 
og mekanismer for forberedelse og styring på en socialt ansvarlig måde og minimering af 
interne sociale omkostninger og omstrukturering.

Henstilling 10

Minimering af eksterne økonomiske og sociale konsekvenser

1. Når en omstrukturering har store lokale virkninger, søger virksomhederne at udvikle 
komplementaritet og synergi mellem deres forberedende indsats og alle de andre aktørers 
handlinger med henblik på at maksimere genbeskæftigelsesmulighederne for ansatte, der 
risikerer eller der skal afskediges, for at tilskynde økonomisk og social genomstilling og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter, der genererer arbejdspladser.

2. De foranstaltninger, der er omhandlet i henstilling 7, skal så vidt muligt dække de ansatte i 
virksomheder, der på grund af underentrepriser, forsyningsaftaler eller andet er i en 
afhængighedssituation. Associerede selskaber og deres ansatte oplyses under alle 
omstændigheder om disse foranstaltninger for så vidt sådanne oplysninger er nødvendige eller 
nyttige for deres egen tilpasning og for forvaltningen af den involverede omstrukturering.

AFDELING IV

OFFENTLIGE STØTTEFORANSTALTNINGER

Henstilling 11

Offentlig støtte

1. Offentlige myndigheder på forskellige niveauer griber ind i foregribelsen og forvaltningen 
ved at:

a) Fremme koordinering af eksterne interessenters arbejde med det, som er udviklet i 
virksomhederne selv

b) Støtte til foregribelse af processer og særlige omstruktureringer med henblik på at 
lempe deres økonomiske og sociale konsekvenser
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2. Offentlige myndigheder overvåger mekanismerne for langsigtet planlægning og flerårige 
planer for beskæftigelse og kvalifikationsbehov, der udvikles i virksomhederne.

3. I regioner, der påvirkes af strukturændringer, skal de offentlige myndigheder:

a) skabe permanente organer, netværk eller observatorier, der overvåger 
forandringsprocesser;

b) fremme territoriale beskæftigelsespagter med henblik på at begunstige jobskabelse og 
tilpasning; 

c) fremme og skabe mekanismer, der letter jobskift;  

d) gennemføre uddannelsesinitiativer til fordel for små og mellemstore virksomheder og 
deres medarbejdere, og støtte dialog og samarbejde mellem disse og store 
virksomheder;

e) fremme regional beskæftigelse og økonomisk og social genomstilling.

Henstilling 12

Finansiel støtte

1. Uden at selskabernes forpligtelser som følge af national lovgivning og / eller praksis 
påvirkes, skal de offentlige myndigheder medfinansiere beskæftigelsesforanstaltninger, der 
favoriserer ansatte i virksomheder under omstrukturering, for så vidt denne form for støtte er 
nødvendig eller hensigtsmæssig for at tillade dem hurtigt at genindtræde på arbejdsmarkedet.

2. EU-midler og i særdeleshed EFRU-, ESF- og EGF-midler kan i overensstemmelse med de 
regler, der gælder for dem, anvendes til at støtte en integreret indsats for at foregribe og 
forberede omstrukturering, samt hjælpe arbejdsgiverne til at tilpasse sig forandringer i 
henhold til punkt 1 og 2.

Henstilling 13

Udpegelse af de relevante offentlige myndigheder

Medlemsstaterne udpeger de offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og / eller lokalt 
niveau, der er ansvarlige i henhold til direktivet.

AFDELING V

OPFØLGNING, EVALUERING OG RAPPORTERING AF OMSTRUKTURERING
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Henstilling 14

Opfølgning, evaluering og rapportering 

1. Virksomhederne skal løbende i samarbejde med eksterne instanser og myndigheder 
overvåge den psykosociale sundhed hos medarbejdere, der er berørt af omstruktureringer, 
herunder både afskedigede medarbejdere, og de, der fortsætter i virksomheden.

2. Virksomhederne skaber værktøjer til regelmæssig evaluering og rapportering om 
omstrukturering, i samarbejde med arbejdstagernes repræsentanter og de eksterne 
organisationer, der er involveret i denne omstrukturering. 

AFDELING VI

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Henstilling 15

Fortrolige oplysninger

1. Medlemsstaterne foreskriver, at medarbejderrepræsentanter og enhver anden person, 
der modtager oplysninger, som de udtrykkeligt har modtaget som et resultat af direktivet, 
ikke har tilladelse til at afsløre dem, hvis de er blevet overdraget på et fortroligt grundlag.

2. Hver medlemsstat skal i særlige tilfælde og på de betingelser og begrænsninger, der er 
fastsat i den nationale lovgivning, bestemme, at virksomhederne ikke er forpligtet til at 
videregive oplysninger, når disses natur er sådan, at dette i henhold til objektive kriterier 
alvorligt vil det skade deres funktion eller ville være til skade for dem.

Den pågældende medlemsstat kan gøre denne fritagelse betinget af en forudgående 
administrativ eller retlig godkendelse.

Henstilling 16

Overensstemmelse med direktivet

1. Medlemsstaterne sørger for at træffe passende foranstaltninger, hvis dette direktiv ikke 
efterkommes; de sørger især for, at der findes administrative eller retlige procedurer, 
hvorved opfyldelsen af pligterne i henhold til direktivet kan håndhæves.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at virksomheder, der ikke overholder de bestemmelser, 
der følger af direktivet, ikke skal nyde godt af nogen form for finansiering fra EU-
budgettet i en periode på fem år efter, at en retsafgørelse stadfæster den manglende 
overholdelse.

3. Medlemsstaterne skal i samme periode udelukke virksomheder, der er i den i punkt 2 
ovenfor nævnte situation, fra at drage fordel af offentlig støtte fra de nationale budgetter. 
.
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4. Bestemmelserne i punkt 2 og 3 udelukker på ingen måde anvendelsen af midler fra 
EU-budgettet og de nationale budgetter til direkte gavn for medarbejdere i de 
virksomheder, der er omhandlet deri.


