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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi
(2012/2061(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności 
jego art. 9, 151 oraz 153 ust. 1 lit. e),

– uwzględniając art. 14, 27 i 30 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Zarządzanie zmianami - sprawozdanie 
końcowe grupy wysokiego szczebla dotyczące implikacji społecznych i gospodarczych 
zmian przemysłowych” przygotowane w ramach spotkania na szczycie poświęconego 
zatrudnieniu, które odbyło się w Luksemburgu w listopadzie 1997 r.1,

– uwzględniając zalecenie 92/443/EWG Rady z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie 
promowania udziału pracowników w zyskach i wynikach przedsiębiorstwa (w tym 
udziału w kapitale)2,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. 
w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)3,

– uwzględniając dyrektywę Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych4,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów5,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą 
statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników6,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut 
spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników7,

                                               
1 Dz.U. C 258, z 10.9.1999, s. 1-5.
2 Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 0012-0013.
3 Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 1.
4 Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16.
5 Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16–20.
6 Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 22.
7 Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 25.
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– uwzględniając dyrektywę 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r.  sprawie ofert przejęcia1,

– uwzględniając dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/38/WE z dnia 6 maja 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zatytułowany 
„Restrukturyzacje i zatrudnienie - Antycypacja i towarzyszenie restrukturyzacjom na 
rzecz poprawy zatrudnienia: rola Unii Europejskiej” (COM(2005)0120) oraz opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2005 r. (CESE 
1945/2005)4,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie agendy społecznej (COM(2005)0033),

– uwzględniając komunikat Komisji dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2010)0193) oraz decyzję Rady z dnia 
21 października 2010 r. określającą wytyczne dla polityki zatrudnienia państw 
członkowskich5,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zintegrowana polityka przemysłowa w 
erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie” 
(COM(2010)0614),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku” 
(COM(2010)0608 final/2),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Program na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia” (COM(2010)0682),

– uwzględniając komunikat Komisji „ZIELONA KSIĘGA Restrukturyzacja i 
przewidywanie zmian: wnioski wynikające z ostatnich doświadczeń” (COM(2012)0007),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012)0173),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Agendy Społecznej na 
lata 2006–20106,

                                               
1 Dz.U. 142 z 30.4.2004, s. 0012–0013.
2 OJL 310, 25.11.2005, p . 0001 - 0009
3 Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28-44.
4 EKES, CCAI/027.
5 Rada Unii Europejskiej, 15184/10, notatka prasowa nr 283, 21.10.2010.
6 Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, s. 256.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wzmocnienia 
prawodawstwa wspólnotowego w zakresie informowania pracowników i przeprowadzania 
z nimi konsultacji1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej w 
dobie globalizacji2,

– uwzględniając art. 42 i art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7–0000/2012),

A. mając na uwadze, że restrukturyzacja nie jest zjawiskiem nowym, ale zjawiskiem, które w 
ostatnich latach przybrało nowe formy i stało się bardziej rozpowszechnione pod 
względem geograficznym i sektorowym w Europie;

B. mając na uwadze, że kryzys, który rozpoczął się w 2008 r. drastycznie przyspieszył tempo 
zmian; mając na uwadze, że nasilił on strukturalne naciski na przystosowanie się do zmian 
wynikające z bardziej bezpośrednich ograniczeń globalizacji, które są źródłem 
krytycznych napięć dla przedsiębiorstw, pracowników, terytoriów i rządów;

C. mając na uwadze to, co konsekwentnie podkreślała Komisja w niedawnych dokumentach 
programowych, zwłaszcza w dokumencie dotyczącym strategii „Europa 2020” oraz w 
komunikacie dotyczącym polityki przemysłowej z 27 października 2010 r., że „Lepsze 
przewidywanie restrukturyzacji i zarządzanie nią pomoże pracownikom i 
przedsiębiorstwom dostosować się do zmian wymuszonych przez przerosty mocy oraz 
przez modernizację i dostosowania strukturalne.” (...) „Głównymi uczestnikami dialogu 
dotyczącego wybiegających w przyszłość strategii restrukturyzacji na szczeblu 
przedsiębiorstw są przedstawiciele kierownictwa i pracowników. Środki z zakresu 
polityki towarzyszą takiej restrukturyzacji, aby uniknąć problemów społecznych i 
promować nowe umiejętności i zatrudnienie, ułatwiając restrukturyzację ekonomiczną i 
transformację zawodową.”;

D. mając na uwadze, że liczba utraconych miejsc pracy dwukrotnie przewyższyła liczbę 
miejsc pracy utworzonych w trzecim kwartale 2011 r. i że tendencja ta 
najprawdopodobniej będzie się pogłębiać, biorąc pod uwagę ogłoszenie poważnych 
restrukturyzacji w strategicznych dziedzinach;

E. mając na uwadze, że jak stwierdzono w rocznej analizie wzrostu gospodarczego: 
pogłębianie wszechstronnej reakcji Unii na kryzys, „pozytywne wyniki niektórych państw 
członkowskich w dziedzinie wywozu dowodzą, że sukces na rynkach światowych zależy 
od szerzej zakrojonych czynników, takich jak specjalizacja sektora, innowacje, a także 
poziom umiejętności, które wzmacniają prawdziwą konkurencyjność”;

F. mając na uwadze, że w komunikacie „Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia” z dnia 23 listopada 2010 r. Komisja uznaje również, że „zdolności 
przystosowawcze oraz aktywne podejście do kwestii zmiany pracy i zajęcia mogą osłabić 

                                               
1 Dz.U. C 76 E z 27.3.2008, s. 138.
2 Teksty przyjęte P7_TA(2011)0093.
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się wskutek niepewności; mając na uwadze, że pozytywne zmiany zachodzące na ścieżce 
zawodowej mają w związku z tym podstawowe znaczenie, aby nieustannie 
dostosowywać, utrzymywać i poprawiać zdolność do zatrudnienia, gwarantując 
jednocześnie bezpieczeństwo osób i płynność rynków pracy.”;

G. mając na uwadze to, o czym mowa w Akcie o jednolitym rynku, że „traktat lizboński oraz 
potwierdzenie koncepcji „wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej” jako 
jednego z jego głównych celów wymagają, aby Unia w bardziej kompleksowy sposób 
spojrzała na jednolity rynek (...) Europejskie ramy działań restrukturyzacyjnych 
stworzyłyby środowisko oparte na wzajemnym zaufaniu.”;

H. mając na uwadze, że po wydaniu dokumentu zatytułowanego „Orientacje na rzecz 
zarządzania zmianami oraz ich konsekwencji społecznych” sporządzonego przez 
partnerów społecznych w październiku 2003 r. nie podjęto żadnych znaczących działań 
mających na celu wprowadzenie i praktyczne stosowanie tych wytycznych;

I. mając na uwadze, że Komisja oczekiwała konkretnych propozycji dotyczących sposobu 
dalszego rozwoju polityki w tej dziedzinie za pośrednictwem dokumentu „ZIELONA 
KSIĘGA Restrukturyzacja i przewidywanie zmian: wnioski wynikające z ostatnich 
doświadczeń” z 17 stycznia 2012 r.;

J. mając na uwadze, że pomimo zdecydowanych oświadczeń, o których mowa powyżej, 
Komisja zareagowała w sposób niezadowalający na rezolucje Parlamentu dotyczące 
informacji, konsultacji, restrukturyzacji, podkreślenia potrzeby podjęcia pilnych i 
konkretnych działań w tej dziedzinie, a także na wnioski ze strony innych podmiotów 
gospodarczych i społecznych;

K. mając na uwadze, że rezolucja ta nie przynosi uszczerbku zobowiązaniom w kwestii 
informacji i konsultacji wynikającym z innych unijnych i krajowych przepisów prawa; w 
stopniu, w jakim zezwalają na to przepisy prawa unijnego i krajowego, należy w pełni 
wykorzystać procedury informacji i konsultacji w celu zastosowania przepisów 
określonych w niniejszej rezolucji;

L. mając na uwadze, że pomimo dwukrotnych konsultacji z europejskimi partnerami 
społecznymi w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Komisja nie podjęła praktycznych działań w 
kierunku zapewnienia szerokiego zastosowania na terenie całej Unii przyszłościowego i 
aktywnego podejścia oraz odpowiedzialnych pod względem społecznym praktyk 
restrukturyzacyjnych, o których przypomina w wielu dokumentach programowych (patrz 
powyżej);

M. mając na uwadze, że odpowiednie informacje i konsultacje w stosunku do restrukturyzacji 
oznaczają działanie w sposób bardziej inteligentny, aktywny, odpowiedzialny i 
strategiczny, które przyczyni się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw i Unii, a 
także będzie sygnałem pewności i przejrzystości dla obywateli Europy w czasach kryzysu;

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi wniosku legislacyjnego dotyczącego 
dyrektywy w postaci przedstawionej w załączniku, w ciągu trzech miesięcy od daty 
przyjęcia niniejszej rezolucji na podstawie art. 225 traktatu;
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2. potwierdza, że zalecenia te są zgodne z zasadą pomocniczości i proporcjonalności oraz 
podstawowymi prawami obywateli;

3. wyraża przekonanie, że wnioskowany projekt nie będzie miał konsekwencji finansowych;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego projektu aktu 
ustawodawczego, a także szczegółowych zaleceń Komisji oraz Radzie.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO 

PROJEKTU

Zalecenie nr 1

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 153 
ust. 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

1) mając do czynienia z przewidywaniem, przygotowywaniem się do restrukturyzacji oraz 
zarządzaniem nią przedsiębiorstwa, przedstawiciele pracowników oraz inne 
zainteresowane podmioty działają w duchu współpracy w oparciu o aktualne i 
kompleksowe informacje oraz konsultacje; 

2) przewidywanie, przygotowywanie się do restrukturyzacji oraz zarządzanie nią musi 
odbywać się w kontekście wzmacniania dialogu społecznego oraz z myślą o spójnym 
propagowaniu zmian z zachowaniem priorytetowego celu zatrudnienia;

3)  istnieje potrzeba opracowania, wspierania oraz wzmacniania środków 
zapobiegawczych dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa oraz potencjalnego rozwoju 
zatrudnienia, w szczególności tam, gdzie zatrudnienie może być zagrożone;

4) restrukturyzacja jest ułatwiona, a jej wpływ łagodniejszy, gdy przedsiębiorstwa stale 
rozwijają umiejętności i kompetencje swych pracowników; 

5) wzorcowe praktyki restrukturyzacyjne wymagają możliwie najwcześniejszego 
przygotowania oraz wdrożenia jak tylko pojawi się potrzeba restrukturyzacji, co 
umożliwi uniknięcie lub zredukowanie do minimum jej wpływu gospodarczego, 
społecznego i terytorialnego;

6) jest rzeczą powszechnie uznaną, że zainteresowane strony powinny otrzymać 
wyjaśnienia i uzasadnienia dotyczące wszystkich działań restrukturyzacyjnych; 

7) zdecydowane działania mające na celu ograniczenie wpływu restrukturyzacji 
wymagają, aby przedsiębiorstwa traktowały zwolnienia jako ostateczność, dopiero po 
uwzględnieniu wszystkich możliwych alternatyw lub po wdrożeniu ewentualnych 
środków dodatkowych;

8) aktywne zaangażowanie władz publicznych odpowiedniego szczebla w przygotowanie i 
zarządzanie działaniami restrukturyzacyjnymi w dużym stopniu przyczynia się do 
ograniczenia ich negatywnego wpływu; 

9) ważne jest, by przedsiębiorstwa, we współpracy z przedstawicielami pracowników, 
tworzyły narzędzia regularnej oceny stosowanych przez nie praktyk 
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restrukturyzacyjnych oraz sporządzały sprawozdania z tej oceny; 

10) tego rodzaju ramy unijne powinny mieć zastosowanie do dużych przedsiębiorstw lub 
grup przedsiębiorstw, które zatrudniają przynajmniej 500 pracowników na terytorium 
Unii, a także do działań restrukturyzacyjnych określonych rozmiarów, obejmujących 
przynajmniej 100 pracowników w pojedynczym przedsiębiorstwie lub 500 
pracowników w przedsiębiorstwie oraz jego przedsiębiorstwach zależnych lub w 
jednym lub większej liczbie państw członkowskich w okresie trzech miesięcy;

11) jakiekolwiek ramy unijne dotyczące przewidywania, przygotowywania się do zmian i 
restrukturyzacji oraz zarządzania nimi powinny zachęcać do porozumienia pomiędzy 
stronami, na które zmiany te lub ta restrukturyzacja wywrą największy wpłw oraz będą 
nadawać takiemu porozumieniu precedensowe znaczenie, jednie w przypadku braku 
takiego porozumienia powinny mieć zastosowanie zasady standardowe; 

SEKCJA I

UWAGI OGÓLNE

Zalecenie nr 2

Cel

1. Celem niniejszej dyrektywy jest wspieranie i ułatwianie informacji i konsultacji w zakresie 
zmian gospodarczych oraz poprawa sposobu, w jaki przedsiębiorstwa, przedstawiciele 
pracowników, władze publiczne oraz inne zainteresowane strony na terenie Unii przewidują 
restrukturyzację przedsiębiorstw, przygotowują ją oraz zarządzają nią w sposób 
odpowiedzialny społecznie.

2. W tym celu przedstawiciele przedsiębiorstw i pracowników, prowadząc restrukturyzację i 
działając w duchu współpracy, uznają że procesy te mają na celu ochronę zarówno interesów 
przedsiębiorstw pod względem konkurencyjności i trwałości, jak również interesów 
pracowników.

Zalecenie nr 3

Definicje i zakres

1. Dla celów dyrektywy:

a) „przedsiębiorstwa” oznacza przedsiębiorstwa i grupy przedsiębiorstw zatrudniające 
przynajmniej 500 pracowników na terenie Unii, a także jakiekolwiek przedsiębiorstwa 
będące częścią wyżej wymienionej grupy; 
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b) „przedsiębiorstwa zależne” oznacza przedsiębiorstwa znajdujące się w sytuacji 
zależności od wyżej wymienionych w związku z umową o podwykonawstwo lub 
dostawy lub z innych powodów; 

c) „przedstawiciele pracowników” oznacza osoby, o których mowa w prawie krajowym 
lub które przewidują stosowane w danym kraju praktyki;

d) „umowy” oznacza umowy zawierane na odpowiednim szczeblu (europejskim, 
krajowym, sektorowym, regionalnym lub na szczeblu przedsiębiorstwa) pomiędzy 
przedstawicielami przedsiębiorstw lub ich organizacji a przedstawicielami 
pracowników posiadającymi uprawnienia do zawierania umów zbiorowych w oparciu 
o prawo lub praktyki krajowe lub w oparciu o procedury określone przez właściwe 
organizacje związków zawodowych na szczeblu europejskim;

e) „pracownicy” oznacza pracowników przedsiębiorstw objętych niniejszą dyrektywą 
niezależnie od rodzaju umowy o zatrudnienie;

f) „władze publiczne” oznacza organy administracji publicznej właściwego szczebla 
wyznaczone przez państwa członkowskie;

g) „działanie restrukturyzacyjne” oznacza reorganizację struktury, procesów pracy i 
organizacji lub lokalizacji, które mają ilościowy lub jakościowy wpływ na 
zatrudnienie;

2. Niniejsza dyrektywa obejmuje działania restrukturyzacyjne mające wpływ na przynajmniej 
100 pracowników w pojedynczym przedsiębiorstwie lub 500 pracowników w 
przedsiębiorstwie i jego przedsiębiorstwach zależnych w jednym lub większej liczbie państw 
członkowskich w okresie trzech miesięcy. 

SEKCJA II

PRZEWIDYWANIE ZMIAN

Zalecenie nr 4

Długoterminowe planowanie strategiczne, zdolności do adaptacji oraz zdolności do 
zatrudnienia

1. Każde działanie restrukturyzacyjne włączane jest do długofalowej strategii, której celem 
jest zapewnienie zrównoważonego charakteru oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa w 
dłuższej perspektywie czasowej oraz wzmocnienie ich.

2. Długofalowe planowanie strategiczne obejmować będzie cele w dziedzinie zasobów 
ludzkich, zatrudnienia oraz umiejętności, które koncentrują się na stałym rozwijaniu 
zdolności i kompetencji siły roboczej z myślą o poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
i jego zdolności adaptacyjnych, a także o poprawie zatrudnialności pracowników oraz 
zarządzania ich mobilnością wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim. 
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3. W tym celu przedsiębiorstwa uznają prawo każdego pracownika do korzystania z 
odpowiednich szkoleń. Pracownicy uznają, że edukacja i kształcenie ustawiczne są niezbędne, 
by poprawić ich zatrudnialność i przyjmują odnośne oferty szkoleniowe.

Zalecenie nr 5

Przewidywanie potrzeb w zakresie zatrudnienia i umiejętności

1. We współpracy z przedstawicielami pracowników oraz w stosownych przypadkach z 
władzami publicznymi oraz innymi właściwymi podmiotami przedsiębiorstwa opracowują 
mechanizmy przewidywania i planowania przyszłych potrzeb w zakresie zatrudnienia i 
umiejętności.

2. W tym celu przedsiębiorstwa, we współpracy z przedstawicielami pracowników oraz 
innymi właściwymi podmiotami, opracowują:

a) mechanizmy długoterminowego planowania ilościowych i jakościowych potrzeb w 
zakresie zatrudnienia i umiejętności, które są połączone ze strategiami w dziedzinie 
innowacji i rozwoju, a także uwzględniają przewidywalną ewolucję zatrudnienia i 
umiejętności, zarówno tę pozytywną, jak i tę negatywną;

b) wieloletnie plany rozwoju zatrudnienia i umiejętności obejmujące następujące 
dziedziny:

 wspieranie tworzenia stanowisk doradców w zakresie uczenia się, aby 
wspomóc pracowników w wybieraniu odpowiednich szkoleń;

 regularną ocenę umiejętności poszczególnych osób prowadzącą do 
opracowania indywidualnych ścieżek szkolenia;

 indywidualne plany szkoleniowe zawierające cele ilościowe;
 roczny budżet szkoleniowy;
 indywidualne konta edukacyjne;
 w razie potrzeby pakiety szkoleniowe we współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi;
 urlopy edukacyjne;
 specjalne środki szkoleniowe mające na celu rozwiązanie potencjalnych 

negatywnych lub problematycznych sytuacji.

3. Każdemu pracownikowi przyznaje się określoną liczbę godzin szkolenia rocznie, która to 
liczba jest określona prawem lub na mocy umowy zbiorowej. Odmowa przyjęcia tej oferty 
przez pracownika przyjmowana jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

4. Przepisy ust. 1-3 powyżej nie mają zastosowania do przedsiębiorstw oraz pracowników 
objętych umową zawartą na odpowiednim szczeblu i z odpowiednimi stronami w sprawie 
procedur przewidywania i przyszłościowego planowania potrzeb w zakresie zatrudnienia i 
umiejętności.

5. Przedsiębiorstwa zależne są informowane o mechanizmach i planach, o których mowa w 
ust. 2. Ich pracownicy objęci są tymi mechanizmami i planami na wniosek przedsiębiorstwa 
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zależnego, uzasadniony tym, że wspomniane mechanizmy i plany są wymagane lub przydatne 
w procesie ich adaptacji i rozwoju.

SEKCJA III

PRZYGOTOWANIE PROCESÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH I ZARZĄDZANIE 
NIMI

Zalecenie nr 6

Wczesne przygotowanie

1. Z wyjątkiem okoliczności, gdy restrukturyzacja spowodowana jest przez nieprzewidziane 
lub nagłe wydarzenia, każdą operację restrukturyzacji poprzedzają odpowiednie 
przygotowania z udziałem wszystkich zainteresowanych stron w celu uniknięcia lub 
złagodzenia jej skutków gospodarczych, społecznych i lokalnych.

2. Takie przygotowania prowadzone są na możliwie wczesnym etapie i rozpoczynają się już 
w momencie, gdy rozważana jest potrzeba restrukturyzacji. Z wyjątkiem nadzwyczajnych 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, restrukturyzację przeprowadza się w ramach 
czasowych pozwalających na przyjęcie środków umożliwiających uniknięcie lub złagodzenie 
do minimum jej skutków gospodarczych, społecznych i lokalnych. 

Zalecenie nr 7

Informacje i konsultacje dotyczące decyzji gospodarczych

1. Każda operacja restrukturyzacji musi zostać wcześniej wyjaśniona i uzasadniona 
wszystkim zainteresowanym podmiotom w oparciu albo o długofalowe cele strategiczne i 
wymogi, albo o krótkoterminowe ograniczenia.

2. Dialog, o którym mowa w ust. 1, obejmuje uzasadnienie wyboru środków przewidzianych 
w celu osiągnięcia założeń lub wyboru innych opcji, z uwzględnieniem wszystkich interesów. 

3. Przedsiębiorstwa od początku informują organy publiczne na odpowiednim szczeblu, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym, oraz angażują je w przygotowanie procesu 
restrukturyzacyjnego. 

4. Lokalne podmioty gospodarcze, w szczególności przedsiębiorstwa i ich pracownicy 
znajdujący się w sytuacji zależności od restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, są również od 
początku informowane i aktywnie angażowane w proces.

Zalecenie nr 8

Minimalizowanie wewnętrznych kosztów społecznych za pomocą planu społecznego

1.Jeżeli potrzeba restrukturyzacji wynika z konieczności zachowania konkurencyjności i 
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dobrej koniunktury w perspektywie długoterminowej, przedsiębiorstwa rozważają zwolnienia 
jedynie jako środek ostateczny i jedynie po przeanalizowaniu wszystkich możliwych 
rozwiązań alternatywnych oraz po określeniu i, tam gdzie jest to możliwe, wdrożeniu 
środków dodatkowych.

2. W szczególności przedsiębiorstwa rozważają następujące opcje jako rozwiązania 
alternatywne dla zwolnień:

(a) rozłożenie planowanych środków w czasie;
(b) zmniejszenie intensywności pracy;
(c) ©zmniejszenie czasu pracy lub reorganizacja;
(d) renegocjacja warunków pracy;
(e) przeniesienia wewnętrzne lub zewnętrzne;
(f) insourcing działań zewnętrznych;
(g) negocjowanie odejścia; oraz
(h) naturalne odejścia. 

3. Jeżeli nie można uniknąć zwolnień lub przeprowadzić ich jako części pakietu w 
ramach rozwiązań alternatywnych, przedsiębiorstwa udostępniają zainteresowanym 
pracownikom środki, które mają na celu zwiększenie ich szans na znalezienie pracy oraz mają 
pomóc im w jak najszybszym powrocie na rynek pracy.

Zalecenie nr 9

Porozumienia w sprawie zarządzania procesami restrukturyzacyjnymi

Postanowienia zaleceń nr 6 i 7 nie mają zastosowania do przedsiębiorstw i pracowników 
objętych porozumieniem zawartym na właściwym szczeblu z odpowiednimi stronami w 
sprawie procedur i mechanizmu przygotowania, zarządzania w odpowiedzialny społecznie 
sposób i minimalizowania wewnętrznych kosztów społecznych operacji restrukturyzacji.

Zalecenie nr 10

Minimalizowanie zewnętrznych skutków gospodarczych i społecznych

1. Jeżeli operacja restrukturyzacji wywiera poważne skutki w skali lokalnej, 
przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia komplementarności i synergii między działaniami 
przygotowawczymi a działaniami podejmowanymi przez wszystkie inne podmioty w celu 
zmaksymalizowania możliwości ponownego zatrudnienia pracowników zagrożonych 
zwolnieniem, co będzie sprzyjać przekształceniom gospodarczym i społecznym oraz 
podejmowaniu nowej działalności gospodarczej tworzącej miejsca pracy.

2. Środki, o których mowa w zaleceniu nr 7, obejmują, na ile to możliwe, pracowników 
przedsiębiorstw zależnych, w szczególności w następstwie zlecenia podwykonawstwa lub 
umowy na dostawę. Przedsiębiorstwa zależne i ich pracownicy są w każdym przypadku 
informowani o tych środkach, o ile taka informacja jest wymagana lub przydatna im do 
dostosowania się oraz do zarządzania procesem restrukturyzacyjnym w tych 
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przedsiębiorstwach.

SEKCJA IV

PUBLICZNE ŚRODKI WSPARCIA

Zalecenie nr 11

Wsparcie publiczne

1. Organy publiczne różnych szczebli interweniują w zakresie przewidywania i 
zarządzania przez:

a) wspieranie koordynacji pracy zewnętrznych zainteresowanych stron i pracy 
wykonanej wewnątrz przedsiębiorstw;

b) pomoc w przewidywaniu procesów i poszczególnych operacji restrukturyzacji w celu 
złagodzenia ich skutków gospodarczych i społecznych.

2. Organy publiczne monitorują mechanizmy planowania długofalowego i wieloletnie 
plany zatrudnienia oraz potrzeby w zakresie kwalifikacji pojawiające się w 
przedsiębiorstwach.

3. W regionach dotkniętych zmianami strukturalnymi organy publiczne:

a) powołują stałe organy, tworzą sieci lub obserwatoria do monitorowania procesów 
zmian;

b) promują terytorialne pakty na rzecz zatrudnienia mające na celu sprzyjanie tworzeniu 
miejsc pracy i adaptacji; 

c) promują lub tworzą mechanizmy ułatwiające zmianę miejsca pracy;
d) realizują działania szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw i ich 

pracowników oraz wspierają dialog i współpracę między MŚP a dużymi 
przedsiębiorstwami;

e) promują zatrudnienie w skali regionalnej oraz przekształcenia gospodarcze i 
społeczne. 

Zalecenie nr 12

Wsparcie finansowe,

1. Bez uszczerbku dla zobowiązań przedsiębiorstw wynikających z prawa krajowego lub 
praktyki organy publiczne współfinansują środki zwiększające szanse na zatrudnienie, które 
faworyzują pracowników przedsiębiorstw podlegających restrukturyzacji, o ile ten rodzaj 
pomocy jest konieczny lub właściwy w celu umożliwienia takim pracownikom szybkiego 
powrotu na rynek pracy.

2. Zgodnie z przepisami dotyczącymi funduszy Unii Europejskiej, w szczególności 
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EFRR, EFS i EFG, fundusze te mogą zostać wykorzystane, aby wesprzeć zintegrowane 
działania służące przewidywaniu i przygotowywaniu restrukturyzacji, a także pomóc 
pracownikom w dostosowaniu się do zmian do celów ust. 1 i 2.

Zalecenie nr 13

Wyznaczenie właściwych organów publicznych

Państwa członkowskie wyznaczają organy publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym odpowiedzialne za realizację celów niniejszej dyrektywy.

SEKCJA V

DZIAŁANIA NASTĘPCZE, OCENA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE 
PROCESÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

Zalecenie nr 14

Działania następcze, ocena i sprawozdawczość

1. We współpracy z zewnętrznymi podmiotami i organami przedsiębiorstwa stale monitorują 
stan zdrowia psycho-społecznego pracowników dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, 
zarówno pracowników zwalnianych, jak i pozostających w przedsiębiorstwie.

2. Przedsiębiorstwa tworzą narzędzia do sporządzania regularnej oceny i sprawozdań 
dotyczących ich praktyk restrukturyzacyjnych we współpracy z przedstawicielami 
pracowników i organizacjami zewnętrznymi uczestniczącymi w tym procesie.

SEKCJA VI

PRZEPISY RÓŻNE

Zalecenie nr 15

Informacje poufne

1. Państwa członkowskie ustalają przepisy stanowiące, że przedstawiciele pracowników i 
wszystkie inne osoby mające dostęp do informacji przekazywanych im wyraźnie w wyniku 
stosowania niniejszej dyrektywy nie są uprawnieni do ujawniania tych informacji, jeżeli 
zostały one przekazane z zastrzeżeniem poufności.

2. W szczególnych przypadkach i z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń 
przewidzianych w prawie  krajowym każde państwo członkowskie stanowi, że 
przedsiębiorstwa nie są zobowiązane do przekazywania informacji, jeżeli – według 
obiektywnych kryteriów –z uwagi na charakter tych informacji poważnie zaszkodziłyby one 
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funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub miałyby na nie niekorzystny wpływ.

Państwo członkowskie może postanowić, że takie zwolnienie wymaga uzyskania uprzedniego 
zezwolenia administracyjnego lub sądowego.

Zalecenie nr 16

Zgodność z niniejszą dyrektywą
1. Państwa członkowskie przewidują odpowiednie środki w przypadku nieprzestrzegania 
niniejszej dyrektywy; w szczególności zapewniają ustanowienie właściwego 
administracyjnego lub sądowego trybu postępowania, tak aby umożliwić egzekwowanie 
obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy.

2. Państwa członkowskie przewidują przepisy stanowiące, że przedsiębiorstwa niestosujące 
się do postanowień niniejszej dyrektywy nie korzystają z żadnych środków finansowych 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w okresie pięciu lat po wydaniu decyzji sądowej 
stwierdzającej naruszenie prawa.

3. Na taki sam okres państwa członkowskie wykluczają przedsiębiorstwa, o których mowa w 
ust. 2, z możliwości korzystania z pomocy publicznej z budżetów krajowych.

4. Niezależnie od ust. 2 i 3 nie ma przeszkód do korzystania ze środków budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej i budżetów krajowych w celu zapewnienia bezpośrednich korzyści 
pracownikom przedsiębiorstw, o których mowa w tych ustępach.


