
PR\904892LV.doc PE489.678v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/2061(INI)

8.6.2012

ZIŅOJUMA PROJEKTS
ar ieteikumiem Komisijai par darbinieku informēšanu un konsultēšanu un 
pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību 
(2012/2061(INI))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referents: Alejandro Cercas

(Iniciatīva — Reglamenta 42. pants)



PE489.678v02-00 2/14 PR\904892LV.doc

LV

PR_INI_art42

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM SĪKI IZSTRĀDĀTI PRIEKŠLIKUMI 
ATTIECĪBĀ UZ PRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU......................................................7



PR\904892LV.doc 3/14 PE489.678v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par darbinieku informēšanu un konsultēšanu un 
pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību 
(2012/2061(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 225. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 9. un 151. pantu 
un 153. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 14., 27. un 30. pantu, 

– ņemot vērā „Nobeiguma ziņojumu „Pārmaiņu vadība”, ko sagatavojusi Augsta līmeņa 
darba grupa jautājumā par rūpniecības pārmaiņu radītajām ekonomiskajām un sociālajām 
sekām, kura tika izveidota nodarbinātības jautājumiem veltītā Luksemburgas samita laikā 
1997. gada novembrī”1, 

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 27. jūlija Ieteikumu 92/443/EEK par darba ņēmēju 
līdzdalības veicināšanu uzņēmuma peļņas sadalē un rezultātos (ieskaitot dalību kapitālā)2,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas 
uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem3,

– ņemot vērā Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu4,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību 
vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā5,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 8. oktobra Direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas 
uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīvu 2002/14/EK, 
ar ko dibina vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Direktīvu 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/25/EK 

                                               
1 OV C 258, 10.9.1999., 1.–5. lpp.
2 OV L 245, 26.8.1992., 53.–55. lpp.
3 OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.
4 OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.
5 OV L 82, 22.3.2001., 16.–20. lpp.
6 OV L 294, 10.11.2001., 22. lpp.
7 OV L 207, 18.8.2003., 25. lpp.
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par pārņemšanas piedāvājumiem1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/56/EK 
par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/38/EK 
par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās3,

– ņemot vērā 2005. gada 31. marta Komisijas paziņojumu „Pārstrukturēšana un 
nodarbinātība. Paredzēt un atbalstīt uzņēmumu pārstrukturēšanu, lai attīstītu 
nodarbinātību: Eiropas Savienības nozīme” (COM(2005)0120) un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas 2005. gada 14. decembra atzinumu (CESE 1495/2005)4,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Sociālo programmu (COM(2005)0033),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Padomes lēmumu par dalībvalstu nodarbinātības 
politikas pamatnostādnēm (COM (2010)0193) un Padomes 2010. gada 21. oktobra 
lēmumu par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Integrēta rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetam — prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai” (COM(2010)0614),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu” 
(COM(2010)0608 galīgā redakcija/2),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Jaunu prasmju un darbavietu programma” 
(COM(2010)0682),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Zaļā grāmata. Pārstrukturēšanās un pārmaiņu 
prognozēšana — kāda ir jaunākā pieredze?" (COM(2012)0007),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām 
jaunām darbavietām” (COM(2012)0173),

– ņemot vērā tā 2005. gada 26. maija rezolūciju par sociālo darba kārtību laika posmam no 
2006. gada līdz 2010. gadam6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. maija rezolūciju par Eiropas tiesību aktu 
stiprināšanu darbinieku informēšanas un uzklausīšanas jomā7,

                                               
1 OV L 142, 30.4.2004., 0012.–0013. lpp.
2 OV L 310, 25.11.2005., 0001–0009. lpp.
3 OV L 122, 16.5.2009., 28.–44. lpp.
4 EESC, CCAI/027.
5 Eiropas Savienības Padome, 15184/10, paziņojums presei Nr. 283, 21.10.2010.
6 OV C 117 E, 18.5.2006., 256.–262. lpp.
7 OV C 76 E, 27.3.2008, 138. lpp.
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– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas 
laikmetā1,

– ņemot vērā Reglamenta 42. un 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā pārstrukturēšana nav jauna parādība, bet gan tāda, kas pēdējo gadu laikā ieguvusi 
jaunus veidolus, kļūstot aizvien izplatītāka, aptverot plašāku Eiropas ģeogrāfisko teritoriju 
un nozaru spektru;

B tā kā krīze, kas sākās 2008. gadā, strauji paātrināja pārmaiņu tempu; tā kā tā sekmēja 
strukturālo spiedienu uz pielāgošanos globalizācijas radītajām steidzamākajām 
pārmaiņām, kas pakļauj uzņēmumus, darba ņēmējus, teritorijas un valdības kritiskai 
spriedzei;

C tā kā jaunākajos Komisijas politikas dokumentos, jo īpaši stratēģijā „Eiropa 2020” un 
2010. gada 27. oktobra paziņojumā par rūpniecības politiku, ir pastāvīgi uzsvērts, ka 
„labāk paredzot un pārvaldot pārstrukturēšanos, tiks sniegts atbalsts darbiniekiem un 
uzņēmumiem, lai tie varētu pielāgoties pārejām, kas vajadzīgas jaudas pārpalikuma, 
modernizācijas un strukturālu pielāgojumu dēļ. (..) Par pārstrukturēšanas stratēģijām 
uzņēmuma līmenī vienojas pirmām kārtām vadība un darbinieku pārstāvji. Lai nepieļautu 
sociālus sarežģījumus un veicinātu jaunas prasmes un jaunas darbavietas, 
pārstrukturēšanās jāpapildina ar politiskiem risinājumiem, tādējādi izvairoties no liela 
apjoma atlaišanām un veselu reģionu panīkuma vai veselas rūpniecības nozares 
pārvietošanas, atvieglojot ekonomikas pārveidi un darbavietas maiņu”;

D. tā kā zaudēto darbavietu skaits 2011. gada trešajā ceturksnī gandrīz divkārt pārsniedza 
jauno darbavietu skaitu, paredzams, ka šī tendence palielināsies, ņemot vērā paziņojumus 
par lielākajiem pārstrukturēšanas pasākumiem stratēģiskajās jomās;

E. tā kā saskaņā ar „Gada izaugsmes pētījumu: ES visaptverošās reakcijas uz krīzi izveide” 
„dažu dalībvalstu panākumi eksporta jomā liecina, ka veiksme pasaules tirgos ir atkarīga 
ne tikai no piedāvāto preču konkurētspējas, bet arī no plašākiem faktoriem, piemēram, 
nozaru specializācijas, inovācijām un spējām, kas nodrošina patiesu konkurētspēju”;

F. tā kā Komisija savā 2010. gada 23. novembra paziņojumā „Jaunu prasmju un darbavietu 
programma” turklāt atzīst, ka „pielāgošanās spēju un aktivitāti, mainot darbavietu vai 
nodarbošanos, tomēr var kavēt nedrošība, jo pārmaiņas ir saistītas ar varbūtēju bezdarba, 
zemāka atalgojuma un sociālās nedrošības risku; tā kā tādēļ cilvēku karjerā ir 
nepieciešamas pozitīvas pārmaiņas, lai pastāvīgi pielāgotos, saglabājot un palielinot 
nodarbināmību un vienlaicīgi veicinot indivīdu drošību un darba tirgus elastību”;

G.  tā kā saskaņā ar aktu par vienoto tirgu „Lisabonas līgums, kā arī šis „augsti 
konkurētspējīgas tirgus sociālās ekonomikas” jēdziens, kurš apstiprināts kā viens no 
svarīgākajiem mērķiem, liek Savienībai veidot visaptverošāku vienotā tirgus redzējumu 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0093.
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(..). Izveidojot Eiropas regulējumu pārstrukturēšanas procesiem, izdotos izveidot uz 
savstarpēju uzticēšanos balstītu vidi”;

H. tā kā pēc tam, kad sociālie partneri 2003. gada oktobrī izstrādāja „Vadlīnijas pārmaiņu un 
to sociālo seku vadībai”, tomēr netika īstenots neviens ievērojams pasākums, kā rezultātā 
tiktu praktiski īstenotas un konkrēti piemērotas minētās vadlīnijas;

I. tā kā Komisija cerēja saņemt konkrētus komentārus par turpmāku politikas attīstību šajā 
jomā saistībā ar savu 2012. gada 17. janvāra „Zaļo grāmatu. Pārstrukturēšanās un 
pārmaiņu prognozēšana — kāda ir jaunākā pieredze?”;

J. tā kā neatkarīgi no iepriekš minētajiem pārliecinošajiem paziņojumiem Komisijas reakcija 
uz Parlamenta rezolūcijām par informēšanu, konsultēšanu un pārstrukturēšanu, ir bijusi 
neapmierinoša, kas liecina par nepieciešamību veikt steidzamus un konkrētus pasākumus 
šajā jomā, un tāda pati ir bijusi tās reakcija uz citu ekonomisko un sociālo tirgus 
dalībnieku lūgumiem;

K. tā kā šī rezolūcija neietekmē informēšanas un konsultēšanas pienākumus, kas izriet no 
citiem Eiropas Savienības un valstu tiesību aktiem; ciktāl ES un valstu tiesību akti to 
paredz, informēšanas un konsultēšanas procedūras ir pilnīgi jāpiemēro tā, lai izpildītu šajā 
rezolūcijā paredzētos noteikumus;

L. tā kā, lai gan iepriekšējā desmitgadē divkārt ir notikušas apspriešanās ar Eiropas 
sociālajiem partneriem, Komisija nav veikusi praktiskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
visā Savienībā tiek plaši izmantota prognozējoša un aktīva pieeja un sociāli atbildīga 
pārstrukturēšanas prakse, uz ko tā atsaucas tik daudzos politikas dokumentos (skatīt 
iepriekš);

M. tā kā laba informēšana un konsultēšana saistībā ar pārstrukturēšanu nozīmē inteliģentāku, 
aktīvāku, atbildīgāku un stratēģiskāku metodi, kas veicinās uzņēmumu un ES 
konkurētspējas uzlabošanu, kā arī signalizēs Eiropas pilsoņiem par drošību un 
pārredzamību krīzes laikā,

1. aicina Komisiju, pamatojoties uz Līguma 225. pantu, trīs mēnešu laikā pēc šīs rezolūcijas 
pieņemšanas iesniegt Parlamentam likumdošanas priekšlikumu par direktīvas pieņemšanu 
saskaņā ar pielikumā pievienoto ieteikumu;

2. apstiprina, ka šajos ieteikumos ir ievērots subsidiaritātes un proporcionalitātes princips un 
pilsoņu pamattiesības;

3. uzskata, ka prasītajam priekšlikumam nebūs finansiālas ietekmes;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo tiesību akta priekšlikumu un pievienotos sīki izstrādātos 
ieteikumus Komisijai un Padomei.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM
SĪKI IZSTRĀDĀTI PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ

PRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

1. ieteikums

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 153. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu,

tā kā: 

(1) risinot ar pārstrukturēšanas paredzēšanu, sagatavošanu un pārvaldību saistītus 
jautājumus, uzņēmumi, darbinieku pārstāvji un citas ieinteresētās personas rīkojas 
savstarpējā sadarbībā, kuras pamatā ir laikus sniegta un visaptverošu informācija un 
konsultēšana; 

(2) paredzot, sagatavojot un pārvaldot pārmaiņas, jānodrošina sociālā dialoga stiprināšana 
un pārmaiņu veicināšana tādā veidā, kas būtu saderīgs ar prioritāro nodarbinātības 
mērķi;

(3)  jāparedz, jāveicina un jāuzlabo sagatavošanās pasākumi saistībā ar uzņēmuma stāvokli 
un nodarbinātības iespējamo attīstību, jo īpaši nodarbinātības iespējama apdraudējuma 
gadījumā;

(4) pārstrukturēšanu var sekmēt un tās ietekmi var mīkstināt, ja uzņēmumi pastāvīgi attīsta 
savu darbinieku zināšanas un kompetenci; 

(5) labai pārstrukturēšanas praksei nepieciešama pēc iespējas laikus veikta sagatavošanās, 
sākot to, tiklīdz ir paredzama pārstrukturēšanās nepieciešamība, tādējādi nodrošinot 
iespēju novērst vai līdz minimumam samazināt tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
ietekmi;

(6) ir vispāratzīts, ka jebkāda pārstrukturēšanās darbība būtu jāizskaidro un jāpamato 
ieinteresētajām pusēm; 

(7) veicot nozīmīgu pasākumu ar mērķi ierobežot pārstrukturēšanas ietekmi, nepieciešams, 
lai uzņēmumi paredzētu štatu samazināšanu tikai kā galējo līdzekli un tikai pēc tam, kad 
ir apspriestas visas iespējamās alternatīvās iespējas un/vai īstenoti visi iespējamie 
atbalsta pasākumi;

(8) valsts iestāžu aktīva līdzdalība attiecīgajā pārstrukturēšanas darbību sagatavošanas un 
pārvaldības līmenī būtiski samazina to negatīvo ietekmi; 

(9) ir svarīgi nodrošināt, lai uzņēmumi kopā ar savu darbinieku pārstāvjiem izveidotu 
instrumentus, lai regulāri novērtētu savas pārstrukturēšanas darbības un ziņotu par tām; 
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(10) šāda Eiropas Savienības sistēma būtu jāpiemēro lielākajiem uzņēmumiem un 
uzņēmumu grupām, kas Savienības teritorijā nodarbina vismaz 500 darbinieku, un 
noteikta apmēra pārstrukturēšanas darbībām, kuras attiecas vismaz uz 100 darbiniekiem 
vienā uzņēmumā vai uz 500 darbiniekiem uzņēmumā un tā atkarīgajos uzņēmumos vai 
vienā vai vairākās dalībvalstīs trīs mēnešu laikposmā;

(11) jebkādai Eiropas Savienības sistēmai pārmaiņu un pārstrukturēšanas paredzēšanai, 
sagatavošanai un pārvaldībai būtu jāveicina vienošanās starp vairākumu ieinteresēto 
personu un jānodrošina šāds precedents; standarta noteikumi piemērojami tikai tad, ja 
šāda vienošanās nav panākta. 

I IEDAĻA

VISPĀRĒJS PĀRSKATS

2. ieteikums

Mērķis

1. Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt un veicināt informēšanu un konsultēšanu ekonomikas 
pārmaiņu laikā un uzlabot veidu, kādā uzņēmumi, darbinieku pārstāvji, valsts iestādes un citas 
attiecīgās ieinteresētās personas sociāli atbildīgi paredz, sagatavo un pārvalda 
pārstrukturēšanu.

2. Šim nolūkam uzņēmumi un darbinieku pārstāvji, saskaroties ar pārstrukturēšanu, 
savstarpējā sadarbībā atzīst, ka šie procesi ir paredzēti gan uzņēmumu interešu aizstāvībai 
attiecībā uz to konkurētspēju un ilgtspējību, gan to darbinieku interešu aizstāvībai.

3. ieteikums

Definīcijas un piemērošanas joma

1. Šajā direktīvā:

a) „uzņēmumi” ir uzņēmumi un uzņēmumu grupas, kas nodarbina vismaz 500 darbinieku 
Eiropas Savienībā, kā arī ikviens uzņēmums, kas ir daļa no iepriekš minētās grupas; 

b) „atkarīgie uzņēmumi” ir uzņēmumi, kas ir atkarīgi no iepriekš minētajiem 
uzņēmumiem, pamatojoties uz apakšlīgumu, piegādes līgumu un citiem līgumiem; 

c) „darbinieku pārstāvji” ir valsts tiesību aktos un/vai praksē paredzētie pārstāvji; 

d) „līgumi” ir līgumi, ko attiecīgajā līmenī (Eiropas, valsts, nozares, reģionālajā vai 
uzņēmuma līmenī), no vienas puses, ir noslēguši uzņēmumu vai to organizāciju 
pārstāvji un, no otras puses, — darbinieku pārstāvji, kuri ir tiesīgi noslēgt kolektīvos 
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līgumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi vai saskaņā ar procedūrām, ko 
noteikušas kompetentās Eiropas līmeņa arodbiedrības;

e) „darbinieki” ir to uzņēmumu darbinieki, uz kuriem attiecas šī direktīva, neatkarīgi no 
darba līguma veida;

f) „valsts iestādes” ir dalībvalstu norīkotās attiecīgā līmeņa valsts pārvaldes iestādes;

g) „pārstrukturēšanas darbība” ir jebkāda struktūras, darba procesu un organizācijas, kā
arī atrašanās vietas pārkārtošana ar kvantitatīvu vai kvalitatīvu ietekmi uz 
darbiniekiem.

2. Šī direktīva attiecas uz pārstrukturēšanas darbībām, kas skar vismaz 100 darbinieku vienā 
uzņēmumā vai 500 darbinieku uzņēmumā un tā atkarīgajos uzņēmumos vienā vai vairākās 
dalībvalstīs trīs mēnešu laikposmā. 

II IEDAĻA

PĀRMAIŅU PAREDZĒŠANA

4. ieteikums

Ilgtermiņa stratēģiskā plānošana, pielāgošanās spēja un nodarbināmība

1. Ikviena pārstrukturēšanas darbība jāiekļauj ilgtermiņa stratēģijā, kuras mērķis ir nodrošināt 
un stiprināt uzņēmuma ilgtermiņa ilgtspējību un konkurētspēju.

2. Ilgtermiņa stratēģiskā plānošana ietver cilvēkresursu, nodarbinātības un zināšanu mērķus, 
kas vērsti uz pastāvīgu attīstību, uz darbaspēka zināšanām un kompetenci, lai uzlabotu 
uzņēmuma konkurētspēju un pielāgošanās spēju, kā arī palielinātu darbinieku nodarbināmību 
un pārvaldītu to iekšējo un ārējo mobilitāti. 

3. Šim nolūkam uzņēmumi atzīst ikviena darbinieka tiesības apgūt atbilstīgas mācības. 
Darbinieki atzīst, ka izglītība un mūžizglītība ir nepieciešamas, lai uzlabotu viņu 
nodarbināmību, un pieņem attiecīgos mācību piedāvājumus.

5. ieteikums

Nodarbinātības un vajadzīgo prasmju paredzēšana

1. Uzņēmumi sadarbībā ar darbinieku pārstāvjiem un vajadzības gadījumā ar valsts iestādēm 
un citām ieinteresētajām personām sagatavo mehānismus turpmākās nodarbinātības un 
vajadzīgo prasmju paredzēšanai un plānošanai.

2. Šim nolūkam uzņēmumi sadarbībā ar darbinieku pārstāvjiem un citām ieinteresētajām 
personām izstrādā:
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a) mehānismus, kas ļauj ilgtermiņā plānot kvantitatīvu un kvalitatīvu nodarbinātību un 
vajadzīgās prasmes, ir saistīti ar inovāciju un attīstības stratēģijām un ņem vērā 
paredzamās pozitīvās un negatīvās attīstības tendences nodarbinātības un zināšanu 
jomā;

b) daudzgadu plānus nodarbinātības un prasmju attīstībai, ietverot šādas jomas:

 atbalstu mācību konsultantu sagatavošanai, lai palīdzētu darbiniekiem 
izvēlēties piemērotas mācības;

 individuālo prasmju regulāru novērtēšanu, lai sagatavotu individuālos mācību 
projektus;

 individuālos mācību plānus ar kvantitatīviem mērķiem;
 ikgadējo mācību budžetu;
 individuālos pārskatus par zināšanu apguvi;
 mācību materiālus, vajadzības gad ī jumā  sadarbojoties ar ārējām 

ieinteresētajām personām;
 mācību atvaļinājumus;
 īpašus mācību pasākumus, lai risinātu negatīvas vai problemātiskas tendences.

3. Ikvienam darbiniekam piedāvā mācību vajadzībām noteiktu stundu skaitu gadā atbilstīgi 
tiesību aktiem vai kolektīvajam līgumam. Jebkādu atteikumu pieņemt piedāvājumu pieļauj 
tikai uz attaisnojošu iemeslu pamata. 

4. Iepriekš minētā panta 1.–3. nosacījumu nepiemēro uzņēmumiem un darbiniekiem, uz 
kuriem attiecas attiecīgajā līmenī un ar attiecīgajām pusēm noslēgts līgums par nodarbinātības 
un prasmju paredzēšanu un tālredzīgu plānošanu.

5. Atkarīgos uzņēmumus informē par 2. punktā paredzētajiem mehānismiem un plāniem. Uz 
šo uzņēmumu darbiniekiem attiecas minētie mehānismi un plāni pēc atkarīgā uzņēmuma 
pieprasījuma, kas pamatots ar to, ka minētie mehānismi un plāni ir nepieciešami vai ir 
noderīgi to pielāgošanās un attīstības veicināšanai.

III IEDAĻA

PĀRSTRUKTURĒŠANAS PROCESU SAGATAVOŠANA UN PĀRVALDĪBA

6. ieteikums

Agrīnā sagatavošanās

1. Izņemot situācijas, kad pārstrukturēšanu ir izraisījuši neparedzēti vai pēkšņi notikumi, 
pirms jebkādas pārstrukturēšanas darbības sākšanas veic sagatavošanas darbus ar visām 
ieinteresētajām personām, lai novērstu vai mazinātu tās ekonomisko, sociālo un lokālo 
ietekmi. 

2. Šos sagatavošanas darbus veic pēc iespējas laikus un sāk, tiklīdz ir vērojama 
nepieciešamība pārstrukturēties. Izņemot iepriekš 1. punktā minētos ārkārtējos apstākļus, 
sagatavošanas darbus veic tādā laikposmā, kas ļauj pieņemt pasākumus, nodrošinot iespēju 
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novērst vai līdz minimumam samazināt pārstrukturēšanas ekonomisko, sociālo un lokālo 
ietekmi. 

7. ieteikums

Informēšana un konsultēšana par uzņēmējdarbības lēmumiem

1. Ikvienu pārstrukturēšanas darbību laikus izskaidro un pamato visām ieinteresētajām 
personām, pamatojoties vai nu uz ilgtermiņa mērķiem un prasībām, vai uz īstermiņa 
ierobežojumiem.

2. Šā panta 1. punktā paredzētais dialogs ietver pamatojumu attiecībā uz mērķu sasniegšanai 
izvēlētajiem pasākumiem, kā arī attiecībā uz citiem iespējamiem risinājumiem, ņemot vērā 
visu iesaistīto personu intereses. 

3. Uzņēmumi jau no paša sākuma informē attiecīgā līmeņa, jo īpaši vietējā līmeņa, valsts 
iestādes un iesaista tās pārstrukturēšanas procesa sagatavošanā. 

4. Jau pašā sākumā informē un procesā aktīvi iesaista arī vietējos ekonomikas dalībniekus, jo 
īpaši uzņēmumus un to darbiniekus, kas atrodas atkarīgā situācijā attiecībā uz 
pārstrukturēšanas uzņēmumu.

8. ieteikums

Iekšējo sociālo izmaksu samazināšana ar sociālā plāna palīdzību

1. Ja pārstrukturēšanās ir nepieciešama, lai saglabātu uzņēmumu konkurētspēju un ilgtermiņa 
labklājību, uzņēmumi apsver štatu samazināšanu tikai kā galējo līdzekli un tikai pēc tam, kad 
ir apsvērti visi iespējami alternatīvie risinājumi, kā arī noteikti un vajadzības gadījumā īstenoti 
atbalsta pasākumi. 

2. Uzņēmumi īpaši apsver šādus risinājumus kā alternatīvas štatu samazināšanai:

a) plānoto pasākumu pakāpenisku īstenošanu laika gaitā;
b) darba intensitātes samazināšanu;
c) darba laika saīsināšanu vai pārkārtošanu;
d) darba apstākļu pārskatīšanu;
e) iekšēju vai ārēju pārvietošanu;
f) iekšpakalpojumu izmantošanu ārējām darbībām;
g) personāla aiziešanu pēc abpusējas vienošanās; un
h) personāla aiziešanu pēc paša vēlēšanās. 

3. Ja štatu samazināšanu nav iespējams novērst vai ja tā jāveic kā daļa no pasākumu kopuma, 
kas īstenojams saistībā ar alternatīviem risinājumiem, uzņēmums nodrošina attiecīgajiem 
darbiniekiem tādu pasākumu pieejamību, kuru mērķis ir uzlabot viņu nodarbināmību un 
palīdzēt pēc iespējas drīz atgriezties darba tirgū.

9. ieteikums
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Līgumi par pārstrukturēšanas procesu pārvaldību

Nosacījumus, kas minēti 6. un 7. ieteikumā, nepiemēro uzņēmumiem un darbiniekiem, uz 
kuriem attiecas attiecīgajā līmenī un ar attiecīgajām pusēm noslēgts līgums par procedūrām 
un mehānismu pārstrukturēšanas darbību sagatavošanai un pārvaldībai sociāli atbildīgā veidā 
un to iekšējo sociālo izmaksu samazināšanai. 

10. ieteikums

Ārējās ekonomiskās un sociālās ietekmes samazināšana

1. Ja pārstrukturēšanas darbībai ir liela lokālā ietekme, uzņēmumiem jācenšas izveidot 
kopdarbību un sinerģijas starp savu sagatavošanas darbību un citu dalībnieku darbībām, lai 
palielinātu iespējas to darbinieku pārcelšanai citā darbā, kuriem draud atlaišana vai kuri ir 
jāatlaiž, tādējādi veicinot ekonomisko un sociālo pārveidošanu un attīstot jaunas ekonomiskās 
darbības darbavietu radīšanai.

2. Pasākumi, kas minēti 7. ieteikumā, pēc iespējas ietver atkarīgo uzņēmumu darbiniekus, jo 
īpaši tad, ja uzņēmuma atkarība pamatojas uz apakšlīgumu vai piegādes līgumu. Atkarīgos 
uzņēmumus un to darbiniekus jebkurā gadījumā informē par minētajiem pasākumiem, ciktāl 
šāda informācija ir nepieciešama vai noderīga viņu pielāgošanās vajadzībām un šo uzņēmumu 
pārstrukturēšanas procesa pārvaldībai.

IV IEDAĻA

VALSTS ATBALSTA PASĀKUMI

11. ieteikums

Valsts atbalsts

1. Valsts iestādes dažādos līmeņos iesaistās paredzēšanas un pārvaldības spēju īstenošanā:

a) sekmējot ārējo ieinteresēto personu darba koordinēšanu ar uzņēmumu iekšienē veikto 
darbu;

b) atbalstot procesu paredzēšanu, jo īpaši pārstrukturēšanas darbības, lai mazinātu to 
ekonomisko un sociālo ietekmi.

2. Valsts iestādes uzrauga ilgtermiņa plānošanas mehānismus un uzņēmumu sagatavotos 
daudzgadu plānus par nodarbinātību un vajadzīgajām prasmēm. 

3. Strukturālo pārmaiņu skartajos reģionos valsts iestādes veic šādas darbības:

a) izveido pastāvīgas iestādes, sadarbības tīklus vai novērošanas punktus pārmaiņu 
procesu uzraudzībai;

b) veicina teritoriālos nodarbinātības līgumus, kas paredzēti nodarbinātības radīšanai un 
pielāgošanai; 
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c) veicina vai izveido mehānismus, kas atvieglo darbavietas maiņu;

d) īsteno mācību pasākumus, kas dod labumu maziem un vidējiem uzņēmumiem un to 
darbiniekiem, un atbalsta dialogu un sadarbību starp minētajiem uzņēmumiem un 
lielajiem uzņēmumiem;

e) atbalsta reģionālo nodarbinātību un ekonomisko un sociālo pārveidošanu.

12. ieteikums

Finansiāls atbalsts

1. Neskarot uzņēmumu saistības, ko paredz valsts tiesību akti vai prakse, valsts iestādes 
līdzfinansē nodarbināmības pasākumus, kas atbalsta to uzņēmumu darbiniekus, kuros veic 
pārstrukturēšanu, ciktāl šāds atbalsts ir nepieciešams, lai ļautu viņiem ātri atgriezties darba 
tirgū.

2. Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu, jo īpaši ERAF, ESF un EGF, reglamentējošiem 
noteikumiem šo fondu finansējumu var izmantot integrējošas rīcības atbalstam, lai paredzētu 
pārstrukturēšanu un sagatavotos tai, kā arī palīdzētu darbiniekiem pielāgoties pārmaiņām 
1. un 2. panta izpratnē. 

13. ieteikums

Attiecīgo valsts iestāžu izraudzīšanās

Dalībvalstis izraugās valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa atbildīgās valsts iestādes šīs 
direktīvas izpratnē.

V SADAĻA

TURPMĀKIE PASĀKUMI, NOVĒRTĒŠANA UN ZIŅOŠANA PAR 
PĀRSTRUKTURĒŠANAS PROCESIEM

14. ieteikums

Turpmākie pasākumi, novērtēšana un ziņošana

1. Uzņēmumi, sadarbojoties ar ārējām struktūrām un iestādēm, pastāvīgi uzrauga 
pārstrukturēšanas procesu skarto darbinieku, gan atlaisto, gan uzņēmumā palikušo, psiho-
sociālo veselību.

2. Uzņēmumi izveido instrumentus, lai regulāri novērtētu savas pārstrukturēšanas darbības un 
informētu par tām, sadarbojoties ar darbinieku pārstāvjiem un procesā iesaistītajām ārējām 
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organizācijām.

VI SADAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI

15. ieteikums

Konfidenciāla informācija

1. Dalībvalstis nodrošina, ka darbinieku pārstāvji un ikviena cita persona, kam ir piekļuve 
informācijai, kura tām sniegta, tieši pamatojoties uz šo direktīvu, neizpauž šo 
informāciju, ja tā ir konfidenciāla.

2. Ikviena dalībvalsts īpašos gadījumos un atkarībā no valsts tiesību aktos paredzētajiem 
apstākļiem un ierobežojumiem nodrošina, ka uzņēmumiem nav pienākuma pārsūtīt tādu 
informāciju, kura, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, nopietni apdraudētu to 
darbību vai kaitētu tām.

Dalībvalsts var noteikt, ka attiecībā uz šo atbrīvojumu ir iepriekš jāsaņem administratīva 
vai tiesas atļauja.

16. ieteikums

Atbilstība šai direktīvai

1. Dalībvalsts nodrošina attiecīgus pasākumus, ja netiek ievērotas šajā direktīvā 
paredzētās saistības; proti, tās nodrošina, ka ir pieejamas atbilstīgas administratīvas vai 
tiesu procedūras, lai varētu īstenot pienākumus, kas izriet no šīs direktīvas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi, kuri neievēro direktīvā paredzētos noteikumus, 
piecus gadus pēc tiesas nolēmuma par pārkāpuma atzīšanu nesaņem nekādu finansējumu 
no Eiropas Savienības budžeta.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. punktā minētie uzņēmumi tajā pašā laikposmā nesaņem 
nekādu valsts atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem.

4. Šā ieteikuma 2. un 3. punkta nosacījumi nekādi neierobežo iespējas izmantot līdzekļus 
no Eiropas Savienības vispārējā budžeta un valstu budžetiem, lai sniegtu tiešu atbalstu 
šajos punktos minēto uzņēmumu darbiniekiem.


