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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, 
restruktūrizacijos numatymo ir valdymo
(2012/2061(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį ir ypač į Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 9 ir 151 straipsnius ir 153 straipsnio 1 dalies e punktą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 14, 27 ir 30 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į dokumentą „Permainų valdymas. Aukšto lygio grupės pramonės 
permainų ekonominio ir socialinio poveikio klausimais, įsteigtos 1997 m. lapkričio mėn. 
Liuksemburge vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime užimtumo klausimasis, galutinė 
ataskaita“1,

– atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 27 d. Tarybos rekomendaciją 92/443/EEB dėl darbuotojų 
skatinimo naudotis įmonės pelnu ir rezultatais (įskaitant ir dalyvavimą kapitale)2,

– atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos 
bendrovės (SE) statuto3,

– atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 98/59/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo4,

– atsižvelgdamas į 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvą 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo5,

– atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos 
bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus6,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos 
sukūrimo Europos bendrijoje,

– atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 2003/72/EB, papildančią 
Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo7,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

                                               
1 OL C 258, 1999 9 10, p. 1-5
2 OL L 245, 1992 08 26, p. 0053-0055.
3 OL L 294, 2001 11 10, p. 1.
4 OL L 225, 1998 8 12, p. 16.
5 OL L 82, 2001 3 22, p. 16-20.
6 OL L 294, 2001 11 10, p. 22.
7 OL L 207, 2003 8 18, p. 25.
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2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų1,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės 
ribas2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių 
ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi 
su jais tvarkos nustatymo3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatą „Restruktūrizavimas ir 
užimtumas. Skatinti užimtumą numatant restruktūrizavimo pasekmes ir reaguojant į jas: 
Europos Sąjungos vaidmuo“ (COM(2005)0120) ir į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (CESE 1495/2005)4,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą apie socialinę darbotvarkę (COM(2005)0033),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių 
užimtumo politikos gairių (COM (2010)0193) ir 2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimo 
dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Integruota globalizacijos eros pramonės politika. 
Didžiausias dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui“ (COM(2010)0614),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas“ 
(COM(2010) 0608 galutinis/2),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė“ 
(COM(2010) 0682),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Žalioji knyga. Restruktūrizacija ir pokyčių 
numatymas. Ko galime pasimokyti iš nesenos patirties?“ (COM(2012)0007),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“ 
(COM(2012) 0173),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl 2006–2010 m. socialinės 
politikos darbotvarkės6,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl tobulesnių Europos teisės 
aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi srityje7,

                                               
1 OL L 142, 2004 04 30, p. 0012-0013.
2 OL L 310, 2005 11 25, p. 0001-0009.
3 OL L 122, 2009 5 16, p. 28-44.
4 EESRK, CCAI/027.
5 Europos Sąjungos Taryba, , 2010 10 21, Press: 283 Nr. 15184/10, .
6 OL C 117 E, 2006 5 18, p. 256-262.
7 OL C 76 E, 2008 3 27, p. 138.
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– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos 
pramonės politikos1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 42 ir 48 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

A. kadangi restruktūrizacija yra naujas reiškinys, bet šis reiškinys pastaraisiais metais įgavo 
naujų formų, tapo labiau paplitęs ir jo aprėptis Europoje išsiplėtė geografiniu ir sektorių 
aspektais;

B. kadangi dėl 2008 m. prasidėjusios krizės staiga labai paspartėjo pokyčiai; kadangi tai 
prisidėjo prie struktūrinės būtinybės prisitaikyti prie pokyčių, kilusių dėl didelio 
tiesioginio globalizacijos spaudimo, dėl kurio įmonės, darbuotojai, teritorijos ir 
vyriausybės patiria pavojingą įtampą;

C. kadangi, kaip nuolat pabrėžiama pastaruosiuose Komisijos skelbiamuose politikos 
dokumentuose, ypač strategijoje „Europa 2020“ ir 2010 m. spalio 27 d. komunikate dėl 
pramonės politikos, „geresnis restruktūrizacijos numatymas ir valdymas padėtų 
darbuotojams ir įmonėms adaptuotis pereinamuoju laikotarpiu, kai jaučiamas pajėgumų 
perteklius ir vykdomas modernizavimas ir struktūrinis prisitaikymas“. (…) „Vadovų ir 
darbuotojų atstovai yra svarbiausi diskusijų apie būsimas restruktūrizacijos strategijas 
įmonėse dalyviai. Kad būtų išvengta socialinių sunkumų ir būtų skatinami nauji gebėjimai 
ir darbo vietų kūrimas, restruktūrizuojant būtinos politinės intervencijos, padedančios 
išvengti masinio atleidimo iš darbo ir ištisų regionų nuosmukio arba ištisų pramonės šakų 
perkėlimo ir palengvinti ekonominius bei profesinius pasikeitimus.“;

D. kadangi per trečiajį 2011 m. ketvirtį prarastų darbo vietų skaičius buvo beveik dvigubai 
didesnis nei sukurtų darbo vietų skaičius ir ši tendencija greičiausiai stiprės atsižvelgiant į 
paskelbtą esminę strateginių sričių restruktūrizaciją;  

E. kadangi, kaip skelbiama metinėje augimo apžvalgoje,  spartinant visapusiškus Sąjungos 
atsakomuosius veiksmus į krizę „teigiami kai kurių valstybių narių eksporto rezultatai 
rodo, kad sėkmė pasaulinėje rinkoje priklauso“ nuo platesnio masto veiksnių, „pavyzdžiui, 
specializacijos pagal sektorius ir produktus, novatoriškumo ir įgūdžių lygio“, kurie didina 
tikrąjį konkurencingumą; 

F. kadangi savo 2010 m. lapkričio 23 d. komunikate „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 
darbotvarkė“ Komisija taip pat pripažįsta, kad gebėjimą prisitaikyti ir aktyvumą 
persikeliant dirbti arba užsiimti verslu į kitą vietą vis dėlto gali mažinti nesaugumas, nes 
persikeliant kyla nedarbo, mažesnio atlyginimo ir socialinio nesaugumo grėsmė; kadangi 
visiškas žmonių karjeros galimybių keitimas vis dėlto yra itin svarbus siekiant nuolat 
prisitaikyti, išlaikant ir didinant jų įsidarbinimo galimybes bei kartu suteikiant asmenims 
saugumą, o darbo rinkoms – takumą;

G. kadangi, kaip skelbiama Bendrosios rinkos akte, „Lisabonos sutartis ir „labai 
konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“ koncepcijos, kaip vieno iš pagrindinių jos 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0093.
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tikslų patvirtinimas“, Sąjungą „įpareigoja sukurti išsamesnę bendrosios rinkos viziją. (...) 
Restruktūrizavimui skirta Europos sistema padėtų sukurti tarpusavio pasitikėjimu 
grindžiamą aplinką“;

H. kadangi „Pokyčių ir jų socialinių padarinių valdymo gairėmis“, kurias parengė socialiniai 
partneriai 2003 m. spalio mėn., nesivadovaujama taikant bet kokią svarbią priemonę, 
pagal kurią šios gairės turėtų būti praktiškai įgyvendintos ir konkrečiai taikomos;

I. kadangi Komisija siekė gauti konkrečių patarimų, kaip toliai plėtoti politiką šioje srityje, 
paskelbusi 2012 m. sausio 17 d. dokumentą „Žalioji knyga. Restruktūrizacija ir pokyčių 
numatymas. Ko galime pasimokyti iš nesenos patirties?“;

J. kadangi nepaisant minėtų griežtų pareiškimų Komisijos reakcija į Parlamento rezoliucijas 
dėl informavimo, konsultavimosi ir restruktūrizacijos, kuriose pabrėžiama, jog reikia 
skubių ir konkrečių veiksmų šioje srityje, taip pat į kitų ekonominių ir socialinių subjektų 
pateiktus prašymus, nuvylė; 

K. kadangi ši rezoliucija nekeičia įsipareigojimų dėl informavimo ir konsultavimosi, 
nustatytų pagal kitus Sajungos ir nacionalinius teisės aktus; tiek, kiek numatyta pagal 
Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reikėtų visapusiškai pasinaudoti informavimo ir 
konsultavimosi procedūromis siekiant taikyti taisykles, nustatytas šioje rezoliucijoje;

L. kadangi, nepaisant to, kad praeitą dešimtmetį buvo konsultuotasi su Europos socialiniais 
partneriais du kartus, Komisija nesiėmė praktinių veiksmų, kad užtikrintų visoje 
Sąjungoje platų  išankstinio nuspėjimo ir aktyvios strategijos bei socialiai atsakingos 
restruktūrizacijos praktikos, kurias ji primena daugelyje politikos dokumentų (žr. 
aukščiau), taikymą;

M. kadangi geras informavimas ir konsultavimasis, susijęs su restruktūrizacija, reiškia, kad 
naudojamasi sumanesniu, aktyviu, atsakingu ir strateginiu būdu, kuris padės įmonėms ir 
Sąjungai tapti konkurencingesnėmis, taip pat reiškia, kad krizės metu Europos piliečiams 
siunčiama tikrumo ir skaidrumo žinia;

1. prašo Komisijos per tris mėnesius nuo šios rezoliucijos priėmimo datos pagal Sutarties 
225 straipsnio nuostatas pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl direktyvos, kaip 
rekomenduojama priede;

2. konstatuoja, kad rekomendacijose laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų ir 
pagrindinių piliečių teisių;

3. mano, kad prašomas pateikti pasiūlymas neturės finansinių padarinių;

4. paveda Pirmininkui perduoti šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir 
pridedamas išsamias rekomendacijas Komisijai ir Tarybai.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO 

TURINIO

1 rekomendacija

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 1 dalies 
e punktą,

kadangi: 

(1) spręsdamos restruktūrizacijos numatymo, pasirengimo jai ir jos valdymo problemas 
įmonės, darbuotojų atstovai ir kitos suinteresuotosios šalys bendradarbiauja, 
laikydamosi nuostatos laiku ir išsamiai informuoti bei konsultuotis; 

(2) numatant pokyčius, rengiantis jiems ir juos valdant būtina stiprinti socialinį dialogą 
siekiant skatinti pokyčius su užimtumo prioriteto išsaugojimu suderinamu būdu; 

(3) reikia planuoti, skatinti ir stiprinti numatymo priemones, susijusias su įmonės padėtimi 
ir tiketina užimtumo raida, ypač kai užimtumui gali kilti pavojus;

(4) restruktūrizacija lengvesnė ir jos poveikis švelnesnis, kai įmonės nuolat lavina savo 
darbuotojų įgūdžius ir gebėjimus; 

(5) vadovaujantis gera restruktūrizacijos praktika, kai tik numatoma, kad reikia 
restruktūrizacijos, būtina jai kuo anksčiau pasiruošti ir kuo anksčiau ją pradėti, kad būtų 
galima išvengti jos ekonominių, socialinių ir teritorinių pasekmių arba sumažinti šias 
pasekmes iki minimumo;

(6) plačiai pripažįstama, kad suinteresuotieji subjektai turėtų paaiškinti ir pagrįsti bet kurį 
restruktūrizavimo procesą; 

(7) dėl rimtų veiksmų, kuriais siekiama sumažinti restruktūrizacijos poveikį, įmonės turėtų 
planuoti atleidimus kaip paskutinę priemonę ir tik apsvarsčiusios visas galimas 
alternatyvas ir (arba) įgyvendinusios galimas paramos priemones;

(8) aktyvus reikiamo lygmens valstybės valdžios institucijų dalyvavimas rengiant ir valdant 
restruktūrizavimo procesus labai prisideda prie šių operacijų neigiamų padarinių 
mažinimo; 

(9) svarbu, kad įmonės kartu su darbuotojų atstovais sukurtų reguliaraus savo 
restruktūrizavimo praktikos vertinimo ir šios praktikos ataskaitų teikimo priemones; 

(10) Sąjungos sistema turėtų būti taikoma didelėms įmonėms ar įmonių grupėms, kuriose 
dirba bent 500 darbuotojų Sąjungos teritorijoje, ir tam tikro masto restruktūrizavimo 
procesams, aprėpiantiems bent 100 darbuotojų vienoje įmonėje, arba 500 darbuotojų 
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įmonėje ir jos kontroliuojamosiose įmonėse vienoje ar keliose valstybėse narėse per 
trijų mėnesių laikotarpį; 

(11) pagal Sąjungos sistemą dėl pokyčių ir restruktūrizacijos numatymo, pasirengimo jiems 
ir jų valdymo turėtų būti skatinama sudaryti labiausiai susijusių suinteresuotųjų šalių 
susitarimą ir suteikiamas atitinkamas precedentas; tik jei tokio susitarimo nėra, turėtų 
būti taikomos standartinės taisyklės; 

I SKIRSNIS

BENDRA INFORMACIJA

2 rekomendacija

Tikslas

1. Šia direktyva siekiama skatinti ir lengvinti informavimą ir konsultavimąsi vykstant 
ekonominiams pokyčiams ir patobulinti būdą, kuriuo įmonės, darbuotojų atstovai, valstybės 
institucijos ir kiti suinteresuotieji subjektai visoje Sąjungoje numato įmonės restruktūrizaciją, 
jai pasirengia ir socialiai atsakingai ją valdo.

2. Šiuo tikslu įmonės ir darbuotojų atstovai, kai bendradarbiaudami sprendžia 
restruktūrizacijos problemas, pripažįsta, kad šiais procesais siekiama apginti įmonių ir jų 
darbuotojų interesus, susijusius su konkurencingumu ir tvarumu.

3 rekomendacija

Apibrėžtys ir taikymo sritis

1. Šioje direktyvoje vartojamos tokios apibrėžtys:

a) įmonės – tai įmonės ir įmonių grupės, kuriose dirba bent 500 žmonių Sąjungos 
teritorijoje, taip pat bet kuri įmonė, kuri yra minėtos grupės narė; 

b) kontroliuojamosios įmonės – tai įmonės, kurios priklausomos nuo anksčiau minėtų 
įmonių dėl subrangos, tiekimo ir kitų priežasčių; 

c) darbuotojų atstovai – tai atitinkami atstovai, numatyti pagal nacionalinę teisę ir (arba) 
praktiką;

d) susitarimai – tai atitinkamu lygmeniu (Europos Sąjungos, nacionaliniu, sektoriaus, 
regiono ar įmonių lygmeniu) sudaryti susitarimai, kurių viena šalis yra įmonių arba jų 
organizacijų atstovai, o kita šalis – darbuotojų atstovai, turintys įgaliojimus sudaryti 
kolektyvines sutartis pagal nacionalinę teisę arba praktiką arba pagal procedūras, 
kurias nustatė kompetentingos profsąjungų organizacijos Europos Sąjungos lygmeniu;
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e) darbuotojai – tai įmonių darbuotojai, kuriems taikoma ši direktyva, nepaisant jų 
sudarytų darbo sutarčių tipų; 

f) valstybės valdžios institucijos – tai valstybių narių paskirtos atitinkamo lygmens 
viešojo administravimo institucijos; 

g) restruktūrizavimo procesas – tai struktūros, darbo procesų ir organizacijos 
reorganizavimas, kurio kiekybinis arba kokybinis poveikis užimtumui nustatytas.

2. Ši direktyva taikoma restruktūrizavimo procesams, aprėpiantiems bent 100 darbuotojų 
vienoje įmonėje arba 500 darbuotojų įmonėje ir jos kontroliuojamosiose įmonėse vienoje ar 
keliose valstybėse narėse per trijų mėnesių laikotarpį. 

II SKIRSNIS

Pokyčių numatymas

4 rekomendacija

Ilgalaikis strateginis planavimas, gebėjimas prisitaikyti ir įsidarbinimo galimybės

1. Bet koks restruktūrizavimo procesas įtraukiamas į ilgalaikę strategiją, kuria siekiama 
užtikrinti ir įtvirtinti įmonės ilgalaikį tvarumą ir konkurencingumą.

2. Ilgalaikis strateginis planavimas apima žmogiškųjų išteklių, užimtumo ir gebėjimo tikslus, 
kuriais labiausiai siekiama nuolat vystyti darbo jėgos įgūdžius ir gebėjimus siekiant padidinti 
įmonės konkurencingumą ir jos pajėgumą prisitaikyti, taip pat padidinti darbuotojų 
įsidarbinimo galimybes ir valdyti jų vidaus ir išorės judumą. 

3. Šiuo tikslu įmonės pripažįsta kiekvieno darbuotojo teisę gauti tinkamą mokymą. 
Darbuotojai pripažįsta, kad išsilavinimas ir visą gyvenimą trunkantis mokymasis būtini, 
siekiant padidinti jų įsidarbinimo galimybes, ir priima atitinkamo mokymo pasiūlymus.

5 rekomendacija

Užimtumo numatymas ir gebėjimų poreikiai

1. Bendradarbiaudamos su darbuotojais ir, jei tinkama, su valstybės valdžios institucijomis ir 
kitais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais įmonės parengia tvarką, pagal kurią numato ir 
planuoja būsimą užimtumą ir gebėjimų poreikius.

2. Šiuo tikslu bendradarbiaudamos su darbuotojų atstovais ir kitais svarbiais 
suinteresuotaisiais subjektais įmonės nustato:
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a) tvarką, pagal kurią sudaromi ilgalaikiai kiekybinių ir kokybinių užimtumo ir gebėjimų 
poreikių planai, kurie susiję su inovacijų ir vystimosi strategijomis ir kuriuose 
atsižvelgiama į galimą numatyti užimtumo ir gebėjimų teigiamą ir neigiamą raidą;

b) daugiamečius užimtumo ir gebėjimų raidos planus, apimančius šias sritis:

 paramą siekiant parengti mokymo konsultantus, kurie padėtų darbuotojams 
pasirinkti tinkamą mokymą;

 reguliarų asmenų gebėjimų vertinimą, kuriuo remiantis vėliau sudaromi 
individualūs mokymo planai; 

 individualius mokymo planus, kuriuose numatyti kiekybiniai tikslai;
 metinį mokymo biudžetą;
 individualias mokymo sąskaitas;
 mokymo programas, prireikus, rengiamas su išorės suinteresuotaisiais 

subjektais;
 atostogas mokymosi tikslais;
 specialias mokymo priemones, kuriomis siekiama spręsti galimų neigiamų arba 

problemiškų aplinkybių problemas.

3. Kiekvienam darbuotojui per metus suteikiamas nustatytas skaičius mokymo valandų, kuris 
nustatomas pagal įstatymus arba kolektyvinę sutartį. Darbuotojui leidžiama atsisakyti šio 
pasiūlymo tik dėl pateisinamos priežasties. 

4. Šios rekomendacijos 1–3 dalys netaikomos įmonėms ir darbuotojams, kuriems taikoma 
atitinkamo lygmens ir atitinkamų sutarties šalių sudaryta sutartis dėl užimtumo ir gebėjimų 
poreikių numatymo ir perspektyvinio planavimo procedūrų.

5. Kontroliuojamosios įmonės informuojamos apie tvarką ir planus, numatytus 2 dalyje. Ši 
tvarka ir šie planai taikomi kontroliuojamųjų įmonių darbuotojams kontroliuojamosios 
įmonės pagrįstu prašymu, nurodžius, kad šios tvarkos ir planų reikia arba kad šie planai ir 
tvarka naudingi pačių šių įmonių prisitaikymui ir vystymuis.

III SKIRSNIS

PASIRENGIMAS RESTRUKTŪRIZACIJOS PROCESAMS IR JŲ VALDYMAS 

6 rekomendacija

Ankstyvas pasirengimas

1. Išskyrus atvejus, kai restruktūrizaciją paskatino nenumatyti arba netikėti įvykiai, prieš bet 
kurį restruktūrizavimo procesą vykdomas tinkamas pasirengimas dalyvaujant visiems 
susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, siekiant užkirsti kelią restruktūrizacijos 
ekonominiam, socialiniam ir vietiniam poveikiui arba šį poveikį sušvelninti.

2. Šis pasirengimas atliekamas kuo anksčiau ir pradedamas, kai tik apsvarstomas 
restruktūrizacijos poreikis. Išskyrus ypatingus atvejus, nurodytus 1 dalyje, pasirengimas 
atliekamas laikantis terminų, pagal kuriuos sudaroma galimybė priimti priemones, kuriomis 
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naudojantis galima išvengti ekonominio, socialinio ir vietinio poveikio arba sumažinti tą 
poveikį iki minimumo. 

7 rekomendacija

Informavimas ir konsultavimasis dėl verslo sprendimų

1. Bet kurio restruktūrizacijos proceso atveju visiems svarbiems suinteresuotiesiems 
subjektams iš anksto pateikiama informacija ir pateisinančios aplinkybės remiantis arba 
ilgalaikiais strateginiais tikslais ir reikalavimais, arba trumpalaikiais apribojimais.

2. Dialogas, numatytas 1 dalyje, apima numatytų priemonių, skirtų tikslams pasiekti, ir kitų 
galimybių pasirinkimo pagrindimą, atsižvelgiant į visus susijusius interesus. 

3. Įmonės iš pat pradžių informuoja atitinkamo lygmens, ypač vietos lygmens, valstybės 
valdžios institucijas ir įtraukia jas į pasirengimą restruktūrizavimo procesui. 

4. Vietos ūkio subjektai, ypač įmonės ir jų darbuotojai, kurie priklausomi nuo 
restruktūrizuojamos įmonės, taip pat iš pat pradžių informuojami ir aktyviai įtraukiami į 
procesą.

8 rekomendacija

Vidaus socialinių išlaidų sumažinimas iki minimumo taikant socialinį planą

1. Kai prireikia restruktūrizavimo, nes reikia išsaugoti įmonių konkurencingumą ir ilgalaikį 
klestėjimą, įmonės svarsto atleidimų iš darbo galimybę tik kaip paskutinę priemonę ir tik po 
apsvarsčiusios visas įmanomas alternatyvias galimybes ir nustačiusios ir įgyvendinusios, jei 
tokios yra, paramos priemones.

2. Visų pirma, įmonės apsvarsto šias galimybes kaip atleidimų iš darbo alternatyvas:

a) planuojamų priemonių vykdymą palaipsniui laikui bėgant;
b) darbo intensyvinimo mažinimą;
c) darbo laiko trumpinimą arba reorganizavimą;
d) susiderėjimą iš naujo dėl darbo sąlygų;
e) vidinį ir išorinį perskirstymą;
f) išorės veiklos perkėlimą į įmonės vidų;
g) išėjimus pagal susitarimą; 
h) natūralius išėjimus iš darbo. 

3. Jei atleidimų iš darbo negalima išvengti arba jie įeina į paketo, kuris turi būti įgyvendintas 
atsižvelgiant į alternatyvias galimybes, sudėtį, įmonės sudaro galimybes atitinkamiems 
darbuotojams pasinaudoti priemonėmis, kuriomis siekiama padidinti jų įsidarbinimo 
galimybes ir padėti jiems kuo greičiau vėl grįžti į darbo rinką.

9 rekomendacija
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Susitarimai dėl restruktūrizavimo procesų valdymo

6 ir 7 rekomendacijų nuostatos netaikomos įmonėms ir darbuotojams, kuriems taikoma 
atitinkamu lygmeniu ir su atitinkamomis šalimis sudarytas susitarimas dėl procedūrų ir 
tvarkos, pagal kurias pasirengiama restruktūrizavimo procesui, šis procesas valdomas socialiai 
atsakingai ir vidaus socialinės išlaidos sumažinamos iki minimumo.

10 rekomendacija

Išorinio ekonominio ir socialinio poveikio sumažinimas iki minimumo

1. Kai restruktūrizavimo procesas turi didelį poveikį vietos mastu, įmonės siekia sukurti savo 
parengiamųjų veiksmų ir visų kitų subjektų veiksmų papildomumą ir sąveiką, kad būtų kuo 
didesnės darbuotojų, kuriems kilo grėsmė likti be darbo arba būti atleistiems, pakartotinio 
įsidarbinimo galimybės, siekiant paskatinti pakartotinę ekonominę ir socialinę transformaciją 
ir plėtoti naują ūkinę veiklą, kurioje kuriamos darbo vietos.

2. 7 rekomendacijoje nurodytos priemonės kiek įmanoma labiau turi apimti įmonių, kurios yra 
pavaldžios, ypač dėl subrangos arba tiekimo sutarties, darbuotojus. Pavaldžiosios įmonės ir 
darbuotojai bet kuriuo atveju informuojami apie šias priemones tokiu mastu, kokiu šios 
informacijos reikia arba ji yra naudinga pačių šių darbuotojų prisitaikymui ir 
restruktūrizavimo proceso šiose įmonėse valdymui.

IV SKIRSNIS

VIEŠOSIOS PARAMOS PRIEMONĖS

11 rekomendacija

Viešoji parama

1. Skirtingo lygmens valstybės valdžios institucijos įsikiša naudodamosi kompetencija 
numatyti ir valdyti:

a) skatindamos išorės suinteresuotųjų subjektų darbo ir įmonėse išplėtoto darbo 
koordinavimą;

b) remdamos procesų ir, visų pirma, restruktūrizavimo procesų, numatymą siekiant 
sušvelninti ekonominį ir socialinį šių procesų poveikį.

2. Valstybės valdžios institucijos stebi tvarką, pagal kurią vykdomas ilgalaikis planavimas ir 
sudaromi daugiamečiai planai dėl užimtumo ir gebėjimų poreikių, susiformavusių įmonėse.

3. Regionuose, kuriuos paveikė struktūriniai pokyčiai, valstybės valdžios institucijos:

a) sukuria nuolatines institucijas, tinklus arba stebėsenos centrus, kad būtų galima stebėti 
kitimo procesus;
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b) skatina teritorinio užimtumo paktus, kuriais siekiama teikti pirmenybę darbo vietų 
kūrimui ir prisitaikymui; 

c) skatina arba kuria tvarką, pagal kurią lengviau pereiti į kitą darbą;

d) įgyvendina mokymo veiklą, kuri naudinga mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir jų 
darbuotojams, ir remia MVĮ ir didelių įmonių dialogą ir bendradarbiavimą;

e) palaiko regioninį užimtumą ir pakartotinę ekonominę bei socialinę konversiją.

12 rekomendacija

Finansinė parama

1. Nepažeisdamos įmonių įsipareigojimų pagal nacionalinę teisę arba praktiką valstybės 
valdžios institucijos bendrai finansuoja įsidarbinimo galimybių priemones, pagal kurias 
pirmenybė teikiama įmonių, kuriose vyksta restruktūrizavimas, darbuotojams tokiu mastu, 
kokiu šios rūšies parama reikalinga arba taikytina sudarant sąlygas šiems darbuotojams greitai 
vėl grįžti į darbo rinką.

2. Pagal jų veiklą reglamentuojančias taisykles Europos Sąjungos fondai, ypač ERPF, ESF ir 
EGF, gali būti naudojami remiant integruotus veiksmus, kuriais siekiama numatyti 
restruktūrizaciją ir jai pasirengti, taip pat padėti darbuotojams prisitaikyti prie pokyčių, kaip 
numatyta 1 ir 2 dalyse.

13 rekomendacija

Tiesiogiai susijusių valstybės valdžios institucijų skyrimas

Valstybės narės skiria nacionalinio, regioninio arba vietos lygio valstybės valdžios 
institucijas, kurios yra atsakingos, kaip numatyta pagal šią direktyvą.

V SKIRSNIS

RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESŲ TĘSINYS, VERTINIMAS IR ATASKAITŲ 
TEIKIMAS

14 rekomendacija

Tolesni veiksmai, vertinimas ir ataskaitų teikimas

1. Įmonės nuolat ir bendradarbiaudamos su išorės įstaigomis ir institucijomis stebi darbuotojų, 
kuriuos paveikė restruktūrizavimo procesai, kurie buvo atleisti ir kurie liko įmonėje, 
psichologinę ir socialinę gerovę.
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2. Bendradarbiaudamos su darbuotojų atstovais ir išorės organizacijomis, dalyvaujančiomis 
procese, įmonės sukuria savo restruktūrizavimo praktikos reguliaraus vertinimo ir atitinkamų 
ataskaitų rengimo priemones.

VI SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

15 rekomendacija

Konfidenciali informacija

1. Valstybės narės pasirūpina, kad darbuotojų atstovams ir kitiems asmenims, kurie 
naudojasi informacija, kuri jiems suteikta specialiai pagal šią direktyvą, nebūtų leista 
atskleisti šios informacijos, jei ji suteikta kaip konfidenciali informacija.

2. Kiekviena valstybė narė specialiais atvejais taikydama sąlygas bei apribojimus, 
numatytus pagal nacionalinę teisę pasirūpina, kad įmonės nebūtų įpareigotos perduoti 
informaciją, kai ji yra tokio pobūdžio, kad pagal objektyvius kriterijus tos informacijos 
perdavimas padarytų didelę žalą šių įmonių veikimui arba joms pakenktų.

Valstybė narė gali imtis priemonių, kad tokią informaciją būtų galima pateikti tik gavus 
išankstinį administracinį arba teisminį leidimą.

16 rekomendacija

Šios direktyvos laikymasis

1. Šios direktyvos nesilaikymo atvejais valstybės narės numato atitinkamas priemones. 
Visų pirma, jos užtikrina, kad būtų nustatytos atitinkamos administracinės arba teisminės 
procedūros, suteikiančios galimybę priversti vykdyti iš šios direktyvos kylančius 
įpareigojimus.

2. Valstybės narės imasi priemonių, kad įmonės, kurios nesilaiko šios direktyvos 
nuostatų, negalėtų pasinaudoti jokiomis lėšomis, teikiamomis iš Europos Sąjungos 
biudžeto, penkerius metus nuo teismo sprendimo, kuriuo pripažįstama, kad padarytas 
pažeidimas, priėmimo dienos.

3. Valstybės narės neleidžia įmonėms, nurodytoms 2 dalyje, naudotis valstybės parama, 
teikiama iš nacionalinio biudžeto, tokios pat trukmės laikotarpiu.

4. Nepaisant 2 ir 3 dalių, niekas negali neleisti naudoti lėšų, gautų iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto ir nacionalinių biudžetų, siekiant tiesioginės naudos įmonių, nurodytų 
šiose dalyse, darbuotojams.


