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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning 
restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta
(2012/2061(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225 ning eelkõige lepingu artikleid 
9 ja 151 ja artikli 153 lõike 1 punkti e,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 14, 27 ja 30,

– võttes arvesse Luksemburgi tööhõive tippkohtumisel 1997. aasta novembris vastu võetud 
aruannet „Muutuste juhtimine – tööstuse muudatuste majanduslike ja sotsiaalsete 
tagajärgede kõrgetasemelise töörühma lõpparuanne”1,

– võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1992. aasta soovitust 92/443/EMÜ, mis käsitleb 
palgatöötajate ettevõtte kasumijaotamises ja tulemustes osalemise (kaasa arvatud 
osalemine kapitalis) edendamist2,

– võttes arvesse nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa 
äriühingu (SE) põhikirja kohta,3

– võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid 
koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete 
või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta5,

– võttes arvesse nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik 
Euroopa Ühenduses,

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/72/EÜ, millega täiendatakse 
Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 

                                               
1 EÜT C 258, 10.9.1999, lk 1–5.
2 EÜT L 245, 26.8.1992, lk 53–55.
3 EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1.
4 EÜT L 225, 12.8.1998, lk.16.
5 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16–20.
6 EÜT L 294, 10.11.2001, lk 22.
7 ELT L 207, 18.8.2003, lk 25.
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2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 
2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi 2009/38/EÜ 
Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra 
sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides3,

– võttes arvesse komisjoni 31. märtsi 2005. aasta teatist „Ümberkorraldused ja tööhõive. 
Ümberkorralduste ennetamine ja nendega kaasaminek tööhõive arengut silmas pidades: 
Euroopa Liidu roll” (COM(2005)0120) ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. 
detsembri 2005. aasta arvamust (CESE 1495/2005)4,

– võttes arvesse komisjoni teatist sotsiaalmeetmete kava kohta (COM(2005)0033),

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid (COM (2010)0193) ja nõukogu 21. oktoobri 2010. aasta 
otsust, millega kehtestatakse liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised5, 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika. 
Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” (COM(2010)0614),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt” (COM(2010)0608 final/2),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava. Euroopa panus 
täieliku tööhõive saavutamisse” (COM(2010)0682),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Roheline raamat. Restruktureerimine ja valmisolek 
muutusteks: mida on eelnev kogemus meile õpetanud?” (COM(2012)0007),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Töövõimalusterohke majanduse taastumine” 
(COM(2012)0173),

– võttes arvesse oma 26. mai 2005. aasta resolutsiooni sotsiaalmeetmete kava kohta 
aastateks 2006–20106,

– võttes arvesse oma 10. mai 2007. aasta resolutsiooni töötajate teavitamist ja nendega 
konsulteerimist käsitlevate Euroopa õigusaktide tõhustamise kohta7,

                                               
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12–13.
2 ELT L 310, 25.11.05, lk 1–9.
3 EÜT L 122, 16.5.2009, lk 28–44.
4 EESC, CCAI/027.
5 Euroopa Liidu Nõukogu, 15184/10, Presse 283, 21.10.2010.
6 ELT C 278, 18.5.2006, lk 256–262.
7 ELT C 76 E, 27.3.2008, lk 138.
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– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 
tööstuspoliitika kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 42 ja 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2012),

A. arvestades, et ümberkorraldamine ei ole uus nähtus, kuid see on viimastel aastatel 
omandanud uusi vorme ja saanud Euroopa Liidus valdavamaks, hõlmates laiemat 
geograafilist piirkonda ning suuremat hulka majandussektoreid;

B. arvestades, et 2008. aastal alanud kriis on muutuste käiku järsult kiirendanud; arvestades, 
et see on suurendanud strukturaalset survet muutustega kohanemiseks, mis tuleneb 
globaliseerumise vahetumatest piirangutest, pannes ettevõtjad, töötajad, territooriumid ja 
valitsused kriitilise pinge alla;

C. arvestades, et nagu rõhutatakse komisjoni hiljutistes poliitilistes dokumentides, eelkõige 
Euroopa 2020. aasta strateegias ning 27. oktoobri 2010. aasta tööstuspoliitika teatises, 
aitab „restruktureerimise suurem ettearvatavus ja parem juhtimine (...) töötajatel ja 
ettevõtetel paremini kohaneda liigse võimsuse ümbersuunamise, kaasajastamise ja 
struktuurilise kohandamisega”. (…) Põhiliselt just juhtkonna ja töötajate esindajatel lasub 
kohustus arutada ettevõtte tasandil tulevikku suunatud restruktureerimisstrateegia üle. 
Poliitilisi meetmeid tuleks võtta restruktureerimise tõttu tekkida võivate ühiskondlike 
probleemide ärahoidmiseks, uute töökohtade ja kutseoskuste propageerimiseks, 
rohkearvuliste vallandamiste, terveid piirkondi haaravate probleemide ja ettevõtete teise 
kohta viimise puhul”;

D. arvestades, et 2011. aasta kolmandas kvartalis kaotati peaaegu kaks korda rohkem 
töökohti kui neid juurde loodi ning see suund tõenäoliselt süveneb veelgi, kui võtta 
arvesse väljakuulutatud ulatuslikku restruktureerimist strateegilistes valdkondades;

E. arvestades, et nagu öeldakse teatises „Iga-aastane majanduskasvu analüüs: Euroopa Liit 
võtab igakülgseid kriisimeetmeid”: „Sellest, et liikmesriigid on siiski suutnud eksporti 
suurendada, saab järeldada, et edu saavutamine maailmaturul sõltub üldisematest 
teguritest nagu sektori spetsialiseerumine, innovatsioon ja tööjõu kvalifikatsioon. Need on 
tegurid, mis aitavad parandada tegelikku konkurentsivõimet.”;

F. arvestades, et 23. novembri 2010. aasta teatises uute oskuste ja töökohtade tegevuskava 
kohta möönab komisjon, et kohanemisvõimet ja ennetavat tegutsemist töökoha või 
elukutse vahetamisel võib takistada ebakindlus, sest üleminekutega kaasneb töötuse, 
madalama palga ja sotsiaalse kindlusetuse oht; arvestades, et positiivsed üleminekud 
karjääri käigus on s eega  olulised, et pidevalt kohaneda, säilitades tööalase 
konkurentsivõime ja suurendades seda, tagades inimeste kindlustunde ja tööturgude 
voolavuse.”;

G. arvestades, et nagu on öeldud ühtse turu aktis, sunnivad „Lissaboni lepingu sätted, mille 
kohaselt põhineb liidu tegevus „kõrge konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel”, 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2011)0093.
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(...) vaatlema ühtset turgu veidi laiemas kontekstis. (...) Üleeuroopalise tööstuslike 
ümberkorralduste õigusraamistiku kehtestamine aitaks luua vastastikuse usalduse 
õhkkonna.”;

H. arvestades, et sotsiaalpartnerite poolt 2003. aasta oktoobris koostatud dokumendile 
„Muutuste ja nende sotsiaalsete tagajärgede juhtimise suunised” ei ole siiski järgnenud 
mingeid olulisi meetmeid nende suuniste praktiliseks rakendamiseks ja konkreetseks 
kohaldamiseks;

I. arvestades, et komisjoni 17. jaanuari 2012. aasta rohelises raamatus restruktureerimise ja 
muutusteks valmisoleku ning eelnevast kogemusest õppimise kohta otsitakse konkreetseid 
võimalusi kõnealuse valdkonna poliitika edasiarendamiseks;

J. arvestades, et vaatamata eespool viidatud jõulistele seisukohavõttudele ei ole komisjon 
andnud rahuldavaid vastuseid parlamendi resolutsioonidele teavitamise, konsulteerimise 
ja restruktureerimise kohta, kus rõhutatakse kiire ja konkreetse tegevuse vajalikkust antud 
valdkonnas, ega ka teiste majandus- ja ühiskonnaelus osalejate nõudmistele;

K. arvestades, et käesolev resolutsioon ei piira muudest liidu ja liikmesriikide õigusaktidest 
tulenevaid teavitamis- ja konsulteerimiskohustusi; vastavalt liidu õiguses ja liikmesriikide 
seadustes sätestatule tuleks teavitamis- ja konsulteerimismenetlust täielikult kasutada 
käesolevas resolutsioonis kehtestatud eeskirjade kohaldamiseks;

L. arvestades, et kuigi komisjon on möödunud kümnendi jooksul Euroopa 
sotsiaalpartneritega kahel korral konsulteerinud, ei ole ta teinud mingeid praktilisi samme, 
et tagada ettevalmistava ja ennetava lähenemise laialdast kohaldamist kogu liidus, ega ka 
sotsiaalselt vastutustundlikku restruktureerimist, millele ta nii paljudes dokumentides 
tähelepanu juhib (vt ülaltoodut);

M. arvestades, et hea teavitamine ja konsulteerimine seoses restruktureerimisega kujutab 
endast arukamat, ennetavat, vastutustundlikku ja strateegilist tegevust, mis aitab muuta 
ettevõtjad ja ELi konkurentsivõimelisemaks ning annab kriisi all kannatavatele Euroopa 
kodanikele märku kindlusest ja läbipaistvusest;

1. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
resolutsiooni vastuvõtmist asutamislepingu artikli 225 alusel seadusandlik ettepanek võtta 
vastu direktiiv, nagu on soovitatud resolutsiooni ettepaneku lisas;

2. kinnitab, et soovitused on kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte ning 
kodanike põhiõigustega;

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul ei ole finantsmõju;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seadusandlik ettepanek ja sellele lisatud 
üksikasjalikud soovitused komisjonile ja nõukogule.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

Soovitus nr 1

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 153 lõike 1 punkti e

ning arvestades järgmist: 

(1) ettevõtted, töötajate esindajad ja muud sidusrühmad tegutsevad restruktureerimise 
ettevalmistamisel ja juhtimisel koostöö vaimus, lähtudes õigeaegse ja põhjaliku 
teavitamise ja konsulteerimise vajadusest; 

(2) muudatusi tuleb ette valmistada ja juhtida sotsiaalse dialoogi tugevdamist silmas 
pidades ja eesmärgiga viia muudatused ellu viisil, mis on kooskõlas töökohtade 
säilitamise põhieesmärgiga;

(3) tuleb kavandada, edendada ja täiendada ennetavaid meetmeid, mis puudutavad ettevõtte 
olukorda ja võimalikke muudatusi töökohtade osas, eriti kui töökohad on ohus;

(4) restruktureerimine on lihtsam ja selle mõju kergemini talutav, kui ettevõtted tegelevad 
pidevalt oma töötajate oskuste ja pädevuste arendamisega; 

(5) restruktureerimise hea tava nõuab selle ettevalmistamist võimalikult varases etapis ja 
kohe, kui restruktureerimise vajadus tekib, et oleks võimalik selle majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset mõju vältida või võimalikult väiksena hoida;

(6) üldtunnustatud tava kohaselt tuleb igasuguseid restruktureerimistoiminguid 
sidusrühmadele selgitada ja põhjendada; 

(7) restruktureerimise mõju piiramiseks võetavate otsustavate meetmete eeldus on see, et 
ettevõtted kaaluvad koondamist alles viimase võimalusena ja üksnes pärast seda, kui on 
kaalutud kõikvõimalikke alternatiivseid lahendusi ja/või on kasutusele võetud 
võimalikud toetusmeetmed;

(8) asjakohasel tasandil avaliku sektori asutuste aktiivne kaasamine 
restruktureerimistoimingute ettevalmistamisse ja juhtimisse aitab nende negatiivset 
mõju olulisel määral piirata; 

(9) on oluline, et ettevõtted koostöös töötajate esindajatega looksid vahendid oma 
restruktureerimistoimingute korrapäraseks hindamiseks ja nende kohta aru andmiseks; 

(10) sellist liidu raamistikku tuleks kohaldada suurettevõtete ja kontsernide suhtes, mis 
annavad liidu territooriumil tööd vähemalt 500 töötajale, ning teatava ulatusega 
restruktureerimistoimingute suhtes, mis puudutavad vähemalt 100 töötajat ühes 
ettevõttes või 500 töötajat ühes ettevõttes ja sellest sõltuvates ettevõtetes või ühes või 
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mitmes liikmesriigis kolme kuu jooksul;

(11) muudatuste ja restruktureerimise ettevalmistamist ja juhtimist käsitlev liidu raamistik 
peaks ergutama ja soosima eelisjärjekorras kõige enam mõjutatud asjaosaliste vahelise 
lepingu sõlmimist ning standardeeskirju tuleks kohaldada üksnes sellise lepingu 
puudumisel. 

I JAGU

ÜLDOSA

Soovitus nr 2

Eesmärk

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on edendada ja lihtsustada teavitamist ja konsulteerimist 
majanduslike muudatuste korral ning parandada kogu liidus ettevõtete sotsiaalselt 
vastutustundliku restruktureerimise ettevalmistamist ja juhtimist ettevõtete, töötajate 
esindajate, avaliku sektori asutuste ja teiste asjaomaste sidusrühmade poolt.

2. Selleks tegutsevad ettevõtted ja töötajate esindajad restruktureerimisel koostöö vaimus, 
lähtudes tõdemusest, et nende protsesside eesmärk on kaitsta nii ettevõtete huve, mis 
puudutavad konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust, kui ka nende töötajate huve.

Soovitus nr 3

Mõisted ja reguleerimisala

1. Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) ettevõtted – ettevõtted ja kontsernid, mis annavad liidus tööd vähemalt 500 töötajale, 
ning kõik ülalnimetatud kontsernidesse kuuluvad ettevõtted; 

b) sõltuvad ettevõtted – ettevõtted, mis sõltuvad ülalnimetatud ettevõtetest või 
kontsernidest alltöövõtu, hankelepingute või muude lepingute alusel; 

c) töötajate esindajad – siseriiklike õigusaktide ja/või tavade kohaselt kindlaks määratud 
esindajad;

d) lepingud – asjakohasel tasandil (Euroopa, riigi, sektori, piirkonna või ettevõtte tasand) 
sõlmitud lepingud ühelt poolt ettevõtete esindajate või nende organisatsioonide ja 
teiselt poolt töötajate esindajate vahel, kellel on siseriiklike õigusaktide ja/või tavade 
või Euroopa tasandi pädevate ametiühinguorganisatsioonide kehtestatud korra 
kohaselt õigus sõlmida kollektiivlepinguid;
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e) töötajad – direktiiviga hõlmatud ettevõtete töötajad, olenemata töölepingu liigist;

f) avaliku sektori asutused – liikmesriikide määratud avaliku halduse asutused 
asjakohasel tasandil;

g) restruktureerimistoiming – töökoha struktuuri, tööprotsesside ja töökorralduse 
igasugused ümberkorraldused, mis avaldavad kvantitatiivset või kvalitatiivset mõju 
tööhõivele.

2. Käesolev direktiiv hõlmab restruktureerimistoiminguid, mis puudutavad vähemalt 100 
töötajat ühes ettevõttes või 500 töötajat ühes ettevõttes ja sellest sõltuvates ettevõtetes ühes 
või mitmes liikmesriigis kolme kuu jooksul. 

II JAGU

MUUDATUSTE ETTEVALMISTAMINE

Soovitus nr 4

Pikaajaline strateegiline planeerimine, kohanemisvõime ja tööalane konkurentsivõime

1. Kõik restruktureerimistoimingud peavad kajastuma pikaajalises strateegias, mille eesmärk 
on tagada ettevõtte pikaajaline jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime ning neid tugevdada.

2. Pikaajaline strateegiline planeerimine hõlmab inimressursse, töökohti ja oskusi puudutavaid 
eesmärke, mille keskmes on töötajate oskuste ja pädevuste pidev arendamine, et suurendada 
ettevõtte konkurentsi- ja kohanemisvõimet, tõsta töötajate tööalast konkurentsivõimet ning 
korraldada nende ettevõttesisest ja -välist ametialast liikumist. 

3. Selleks peavad ettevõtted tunnustama iga töötaja õigust saada asjakohast koolitust. 
Töötajad peavad tõdema, et haridus ja elukestev õpe on vajalikud nende tööalase 
konkurentsivõime suurendamiseks, ning võtma vastu asjakohaseid koolituspakkumisi.

Soovitus nr 5

Tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimine

1. Ettevõtted töötavad koostöös töötajate esindajatega ning vajaduse korral avaliku sektori 
asutuste ja teiste asjaomaste sidusrühmadega välja mehhanismid tööjõu ja oskuste edaspidise 
vajaduse prognoosimiseks ja kavandamiseks.

2. Selleks loovad ettevõtted koostöös töötajate esindajate ja teiste asjaomaste sidusrühmadega 
järgmised mehhanismid ja kavad:

a) tööjõu ja oskuste vajaduse kvantitatiivse ja kvalitatiivse pikaajalise kavandamise 
mehhanismid, mis on seotud innovatsiooni- ja arengustrateegiatega ning mis võtavad 
arvesse tööjõu ja oskuste eeldatavaid positiivseid ja negatiivseid suundumusi;
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b) tööjõu ja oskuste arendamise mitmeaastased kavad, mis hõlmavad järgmisi valdkondi:

 toetus koolitusnõustajate ametikoha loomiseks, et aidata töötajatel valida 
sobivaid koolitusi;

 korrapärane individuaalsete oskuste hindamine, mille põhjal kaardistatakse 
koolitusvajadus;

 kvantitatiivsete eesmärkidega isiklikud koolituskavad;
 iga-aastane koolituseelarve;
 isiklikud õppekontod;
 koolituspaketid, vajaduse korral koostöös väliste sidusrühmadega;
 õppepuhkus;
 konkreetsed koolitusmeetmed võimalike negatiivsete või problemaatiliste 

olukordade lahendamiseks.

3. Igale töötajale pakutakse igal aastal õigusaktide või kollektiivlepingutega kindlaks 
määratav arv tunde koolitust. Töötajad võivad sellest pakkumisest loobuda üksnes 
põhjendatud juhtudel. 

4. Lõikeid 1–3 ei kohaldata ettevõtetele ja töötajatele, kes on hõlmatud asjakohasel tasandil ja 
asjakohaste sidusrühmadega sõlmitud lepinguga, mis käsitleb tööjõu ja oskuste edaspidise 
vajaduse prognoosimise menetlusi.

5. Sõltuvaid ettevõtteid teavitatakse lõikes 2 sätestatud mehhanismidest ja kavadest. 
Kõnealuseid mehhanisme ja kavasid kohaldatakse sõltuva ettevõtte töötajatele selle ettevõtte 
taotlusel, põhjendusega, et neid mehhanisme ja kavu on vaja või nad on kasulikud nende enda 
kohanemisvõime ja arengu seisukohalt.

III JAGU

RESTRUKTUREERIMISE ETTEVALMISTAMINE JA JUHTIMINE

Soovitus nr 6

Varajane ettevalmistus

1. Välja arvatud juhul, kui restruktureerimine on tingitud ettenägematutest või ootamatutest 
sündmustest, peavad igale restruktureerimistoimingule eelnema nõuetekohased 
ettevalmistused kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et vältida restruktureerimise 
majanduslikku, sotsiaalset ja kohalikku mõju või seda leevendada.

2. Ettevalmistused viiakse ellu võimalikult vara ja need algavad kohe, kui hakatakse kaaluma 
restruktureerimise vajadust. Välja arvatud lõikes 1 osutatud erandjuhtudel, viiakse 
ettevalmistused ellu aja jooksul, mis võimaldab võtta meetmeid, et vältida restruktureerimise 
majanduslikku, sotsiaalset ja kohalikku mõju või leevendada seda võimalikult suurel määral. 

Soovitus nr 7
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Äriotsustega seotud teavitamine ja konsulteerimine

1. Iga restruktureerimistoimingut selgitatakse ja põhjendatakse kõigile asjaomastele 
sidusrühmadele varakult kas pikaajaliste strateegiliste eesmärkide ja vajaduste või lühiajaliste 
piirangute seisukohast.

2. Lõikes 1 sätestatud dialoog peab hõlmama eesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmete 
või muude võimalike valikute põhjendust, arvestades kõigi asjassepuutuvate huvidega. 

3. Ettevõtted teavitavad algusest saadik vastava tasandi avaliku sektori asutusi, eelkõige 
kohalikul tasandil, ning kaasavad nad restruktureerimise ettevalmistamisse. 

4. Kohalikke ettevõtjaid, eelkõige ettevõtteid ja nende töötajaid, kes on sõltuvuses 
restruktureeritavast ettevõttest, teavitatakse samuti algusest saadik ja nad kaasatakse protsessi.

Soovitus nr 8

Sisemiste sotsiaalkulude vähendamine sotsiaalkava abil

1. Kui restruktureerimise vajadus tekib vajaduse tõttu säilitada ettevõtte konkurentsivõime ja 
pikaajaline elujõulisus, kaaluvad ettevõtted koondamist alles viimase võimalusena ja ainult 
pärast kõigi võimalike alternatiivsete võimaluste kaalumist ning võimaluse korral toetavate 
rakendusmeetmete kindlakstegemist.
2. Ettevõtted kaaluvad koondamise alternatiivina eeskätt järgmisi võimalusi:

(a) kavandatud meetmete järk-järguline rakendamine;
(b) töö intensiivsuse vähendamine;
(c) tööaja vähendamine või ümberkorraldamine;
(d) töötingimuste uuesti läbirääkimine;
(e) ümberpaigutused ettevõtte sees või väljaspool;
(f) väljastpoolt tellitud tööde tegemine ettevõtte siseselt;
(g) kokkulepitud lahkumised ja
(h) loomulikud lahkumised. 

3. Kui koondamist ei saa vältida või see on osa rakendatavate alternatiivsete valikute paketist, 
teevad ettevõtted asjaomastele töötajatele kättesaadavaks meetmed, mille eesmärk on 
suurendada nende tööalast konkurentsivõimet ja aidata neil võimalikult kiiresti naasta 
tööturule.

Soovitus nr 9

Lepingud restruktureerimise juhtimise kohta

Soovituste 6 ja 7 sätteid ei kohaldada ettevõtetele ja töötajatele, kes on hõlmatud asjakohasel 
tasandil ja asjakohaste pooltega sõlmitud lepinguga, mis käsitleb restruktureerimistoimingute 
ettevalmistamise, nende sotsiaalselt vastutustundliku juhtimise ning sisemiste sotsiaalkulude 
vähendamise korda ja mehhanismi.

Soovitus nr 10
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Välise majandusliku ja sotsiaalse mõju vähendamine

1. Kui restruktureerimistoimingutel on suur kohalik mõju, püüavad ettevõtted leida 
täiendavust ja koostoimet oma ettevalmistuste ja kõigi muude osaliste tegevuse vahel, et 
suurendada koondatavate või koondamise ohus olevate töötajate võimalusi uuesti tööd leida, 
ergutada majanduslikke ja sotsiaalseid muutusi ning arendada uusi majandustegevusi, mis 
loovad töökohti.

2. Soovituses 7 osutatud meetmed hõlmavad võimalikult suurel määral selliste ettevõtete 
töötajaid, kes on sõltuvad ettevõtted kas alltöövõtu või tarnelepingu tõttu. Sõltuvaid 
ettevõtteid ja nende töötajaid teavitatakse nimetatud meetmetest igal juhul, kui selline teave 
on vajalik või kasulik nende kohanemiseks ja restruktureerimise juhtimiseks nendes 
ettevõtetes.

IV JAGU

AVALIKU SEKTORI TOETUSMEETMED

Soovitus nr 11

Avaliku sektori toetus

1. Eri tasandite avaliku sektori asutused sekkuvad ettevalmistusse ja juhtimisse järgmiselt:

a) väliste sidusrühmade ja ettevõtetes endis tehtava töö koordineerimise hõlbustamiseks
b) protsesside prognoosimise ja konkreetsete restruktureerimistoimingute toetamiseks, et 

leevendada nende majanduslikku ja sotsiaalset mõju.

2. Avaliku sektori asutused jälgivad pikaajalise planeerimise mehhanismide ning 
mitmeaastaste tööhõive- ja kvalifikatsioonivajaduse kavade väljatöötamist ettevõtetes.

3. Struktuurimuutustest mõjutatud piirkondades teevad avaliku sektori asutused järgmist:

a) alaliste organite, võrgustike või vaatluskeskuste loomine muutuste jälgimiseks;

b) territoriaalsete tööhõivelepingute edendamine töökohtade loomise ja kohanemise 
soodustamiseks; 

c) töökoha vahetust hõlbustavate mehhanismide edendamine või loomine;

d) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ja nende töötajatele kasuliku koolituse 
korraldamine ning nimetatud ettevõtete ja suurte ettevõtete vahelise dialoogi 
soodustamine;

e) piirkondlike tööhõivealaste ning majanduslike ja sotsiaalsete muutuste soodustamine.
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Soovitus nr 12

Rahaline toetus

1. Ilma et see piiraks riigi õigusaktidest või tavadest tulenevaid ettevõtete kohustusi, 
kaasrahastavad avaliku sektori asutused tööhõivemeetmeid, mis on suunatud 
restruktureeritavate ettevõtete töötajatele, kui seda liiki toetus on vajalik või asjakohane nende 
kiire tööturule tagasipöördumise jaoks.

2. Euroopa Liidu fonde, eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendeid võib kasutada restruktureerimise 
ettevalmistamise integreeritud meetmete rahastamiseks ning töötajate abistamiseks lõigetes 1 
ja 2 osutatud muutustega kohanemisel. 

Soovitus nr 13

Asjakohaste avaliku sektori asutuste määramine

Liikmesriigid määravad riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi avaliku sektori asutused, kes 
vastutavad käesoleva direktiivi rakendamise eest.

V JAGU

RESTRUKTUREERIMISE JÄRELMEETMED, HINDAMINE JA ARUANDLUS

Soovitus nr 14

Järelmeetmed, hindamine ja aruandlus

1. Ettevõtted jälgivad koostöös väliste organite ja asutustega pidevalt restruktureerimisest 
mõjutatud (nii koondatud kui ka ettevõttesse jäänud) töötajate psüühilis-sotsiaalset tervist.

2. Ettevõtted loovad koos töötajate esindajate ja protsessi kaasatud väliste organisatsioonidega 
vahendid oma restruktureerimistavade korrapäraseks hindamiseks ja nende kohta aru 
andmiseks.

VI JAGU

MUUD SÄTTED

Soovitus nr 15

Konfidentsiaalne teave

1. Liikmesriigid tagavad, et töötajate esindajatel ja muudel isikutel, kes saavad otseselt 
käesoleva direktiivi sätetest tulenevalt teavet, ei ole lubatud seda teavet avalikustada, kui 
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see on konfidentsiaalne.

2. Iga liikmesriik tagab erijuhtudel ja riigi õigusnormides sätestatud tingimustel ja 
piirangutel, et ettevõtted ei pea edastama teavet, mille iseloom on selline, et 
avalikustamine kahjustaks objektiivsetest kriteeriumidest lähtuvalt nende toimimist või 
oleks neile kahjulik.

Liikmesriik võib sätestada, et sellisest kohustusest võib saada vabastuse eelneva haldus-
või kohtuloa alusel.

Soovitus nr 16

Käesoleva direktiivi täitmine

1. Liikmesriigid näevad ette asjakohased meetmed juhuks, kui käesolevat direktiivi ei 
täideta; eelkõige tagavad nad, et käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste 
jõustamiseks oleksid olemas vastavad haldus- ja kohtumenetlused.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetele, kes ei täida käesolevast direktiivist tulenevaid 
kohustusi, ei anta viie aasta jooksul pärast rikkumise kohta tehtud süüdimõistvat 
kohtuotsust Euroopa Liidu eelarvest vahendeid.

3. Liikmesriigid ei anna samal ajavahemikul lõikes 2 osutatud ettevõtetele toetust ka 
riigieelarvest.

4. Lõike 2 ja 3 sätetest olenemata võib Euroopa Liidu üldeelarve ja riigieelarvete 
vahendeid kasutada otse samades lõigetes osutatud ettevõtete töötajate heaks. 


