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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi ter 
predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja
(2012/2061(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 9, 151 ter 
člena 153(1)(e) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 14, 27 in 30 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju poročila „Obvladovanje sprememb – Končno poročilo skupine na visoki 
ravni o gospodarskih in socialnih posledicah industrijskih sprememb“, ki je bilo 
predstavljeno na luksemburškem vrhu o zaposlovanju novembra 19971,

– ob upoštevanju Priporočila Sveta 92/443/EGS z dne 27. julija 1992 o spodbujanju 
udeležbe zaposlenih oseb v dobičku in rezultatih podjetja (vključno z udeležbo v 
kapitalu)2,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske 
družbe (SE) 3,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti4,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa 
podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta 
evropske družbe glede udeležbe delavcev6,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/14/ES z dne 11. marca 
2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski 
skupnosti,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi Statuta 
evropske zadruge glede udeležbe delavcev7,

– ob upoštevanju Direktive 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

                                               
1 UL C 258, 10.9.1999, str. 1–5.
2 UL L 245, 26.8.1992, str. 53–55.
3 UL L 294, 10.11.2001, str. 1.
4 UL L 225, 12.8.1998, str.16.
5 UL L 82, 22.3.2001, str. 16–20.
6 UL L 294, 10.11.2001, str. 22.
7 UL L 207, 18.8.2003, str. 25.
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21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem1,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 
2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb2,

– ob upoštevanju Direktive 2009/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v 
družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2005 z naslovom „Prestrukturiranje in 
zaposlovanje – Predvidevanje in spremljanje prestrukturiranja za razvoj delovnih mest: 
vloga Evropske unije“ (COM(2005)0120) in mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora z dne 14. decembra 2005 (CESE 1495/2005) 4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o socialni agendi (COM(2005)0033),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o Sklepu Sveta o smernicah za politike zaposlovanja 
držav članic (COM(2010)0193) in Sklepu Sveta z dne 21. oktobra 2010 o smernicah za 
politike zaposlovanja držav članic5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Celostna industrijska politika za dobo 
globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču pozornosti“ (COM(2010)0614),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K aktu za enotni trg“ (COM(2010)0608),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Program za nova znanja in spretnosti ter 
delovna mesta“ (COM(2010)0682),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Zelena knjiga – Prestrukturiranje in 
predvidevanje sprememb: spoznanja iz nedavnih izkušenj“ (COM(2012)0007),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K okrevanju s številnimi novimi 
delovnimi mesti“ (COM(2012)0173),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2005 o socialni agendi za obdobje 2006–
20106,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2007 o krepitvi evropske zakonodaje na 
področju obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi7,

                                               
1 UL 142, 30.04.2004, str. 12–13.
2 UL L 310, 25.11.2005, str. 1–9.
3 UL L 122, 16.5.2009. str. 28–44.
4 EESC, CCAI/027.
5 Svet Evropske unije, 15184/10, Presse 283, 21.10.2010.
6 UL C 117 E, 18.5.2006, str. 256–262.
7 UL C 76 E, 27.3.2008, str. 138.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 
globalizacije1,

– ob upoštevanju členov 42 in 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker prestrukturiranje ni nov pojav, vendar v zadnjih letih nastopa v novih oblikah in z 
geografsko in sektorsko širitvijo v Evropi postaja bolj prevladujoč;

B. ker je kriza, ki se je začela v letu 2008, prispevala k še hitrejšim spremembam; ker je še 
povečala pritiske za strukturno prilagajanje spremembam, izhajajočim iz bolj neposrednih 
omejitev globalizacije, zaradi katerih so se podjetja, delavci, območja in vlade znašli pred 
hudimi zahtevami;

C. ker – kot je bilo dosledno poudarjeno v nedavnih dokumentih Komisije, zlasti v strategiji 
Evropa 2000 in v sporočilu Komisije z dne 28. oktobra 2010 o industrijski politiki – „bi 
boljše predvidevanje in upravljanje prestrukturiranja zaposlenim in podjetjem pomagalo 
pri prilagajanju na prehode zaradi presežnih zmogljivosti ter modernizacije in strukturnih 
uskladitev“. (…) „Uprava in predstavniki zaposlenih so glavni akterji, ki se morajo na 
ravni podjetja sporazumeti glede strategij za prestrukturiranje. Takšno prestrukturiranje 
morajo spremljati posegi politike, ki preprečujejo socialne stiske, spodbujajo nova znanja 
in spretnosti ter nova delovna mesta; na ta način se preprečujejo masovna odpuščanja, 
propad celotnih regij ali izselitev celotnih industrij ter omogoči vzpostavljanje prejšnjega 
gospodarskega stanja in prehod med zaposlitvami“;

D. ker je bilo v tretjem četrtletju leta 2011 izgubljenih delovnih mest skoraj še enkrat več od 
ustvarjenih delovnih mest in se bo ta razlika verjetno še stopnjevala glede na napovedi 
večjega prestrukturiranja na strateških področjih;

E. ker, kot je navedeno v Letnem pregledu rasti, v katerem je predstavljen predlog za celovit 
odziv Unije na krizo, „pozitivni ustvarjeni izvoz nekaterih držav članic kaže, da uspeh na 
globalnih trgih ni odvisen le od cenovne konkurenčnosti, ampak tudi od širših dejavnikov, 
kot so sektorska usmerjenost, inovacije ter raven znanja in veščin, ki spodbujajo resnično 
konkurenčnost“;

F. ker Komisija v sporočilu o Programu za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta z dne 
23. novembra 2010 ugotavlja tudi, da lahko negotove razmere negativno vplivajo na 
prilagodljivost in proaktivnost pri menjavi delovnega mesta oz. poklica, saj je s prehodom 
povezano tveganje morebitne brezposelnosti, nižje plače in socialne negotovosti; ker je 
zato pozitivna izkušnja pri spremembah poklicne poti bistvena za stalno prilagajanje ter 
ohranjanje in izboljšanje zaposljivosti ter hkrati za zagotavljanje varnosti za posameznike 
in pretočnosti na trgih dela.

G. ker, kot je ugotovljeno v Aktu za enotni trg, „Lizbonska pogodba in koncept 
,visokokonkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva‘ kot njen temeljni cilj od nas 
zahtevata, da sprejmemo celostnejšo podobo enotnega trga. Gospodarske svoboščine in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0093.
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svoboščine do skupnih ukrepov je treba uskladiti. (…) Evropski okvir za prestrukturiranje 
bi omogočil oblikovanje okolja, ki temelji na vzajemnem zaupanju.“

H. ker se „Smernice za upravljanje sprememb in njihovih socialnih posledic“, ki so jih 
socialni partnerji začrtali v oktobru 2003, v praksi niso ustrezno izvajale in konkretno 
uporabljale.

I. ker si je Komisija v „Zeleni knjigi – Prestrukturiranje in predvidevanje sprememb: 
spoznanja iz nedavnih izkušenj“ z dne 17. januarja 2012 prizadevala najti konkretne 
predloge za nadaljnji razvoj politike na tem področju;

J. ker se je Komisija kljub svojim zgoraj navedenim odločnim izjavam nezadovoljivo 
odzvala na resolucije Parlamenta o obveščanju, posvetovanju in prestrukturiranju, ki 
poudarjajo potrebo po nujnih in konkretnih ukrepih na tem področju, ter na zahteve drugih 
gospodarskih in družbenih akterjev;

K. ker ta resolucija ne posega v obveznosti obveščanja in posvetovanja, ki izhajajo iz 
drugega prava Unije in nacionalnega prava; če to dovoljujeta pravo Unije in nacionalna 
zakonodaja, bi se morali dosledno uporabljati postopki obveščanja in posvetovanja za 
uveljavitev določb te resolucije;

L. ker Komisija kljub dvakratnemu posvetovanju z evropskimi socialnimi partnerji v zadnjih 
desetih letih ni naredila konkretnih korakov v smeri vsesplošne uporabe anticipativnih in 
proaktivnih pristopov ter praks socialno odgovornega prestrukturiranja po vsej Uniji, na 
katere opozarja v številnih dokumentih (gl. zgoraj);

M. ker je dobro obveščanje in posvetovanje v zvezi z prestrukturiranjem pametnejši, 
proaktiven, odgovoren in strateški pristop, ki bo spodbudil konkurenčnost podjetij in 
Unije ter v času krize evropskim državljanom hkrati izkazoval zanesljivost in preglednost;

1. zahteva, da Komisija v treh mesecih od datuma sprejetja te resolucije na podlagi členov 
225 in 251 Pogodbe Parlamentu v skladu s priporočili iz Priloge predloži zakonodajni 
predlog direktive;

2. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo načelo subsidiarnosti in sorazmernosti ter temeljne 
pravice državljanov;

3. je mnenja, da zahtevani predlog ne bo imel nobenih finančnih posledic;

4. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena podrobna priporočila 
Komisiji in Svetu.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

Priporočilo 1

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti njenega člena 153(1)(e),

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Pri predvidevanju, pripravi in upravljanju prestrukturiranja delujejo podjetja, 
predstavniki delavcev in druge zainteresirane strani v duhu sodelovanja, ki temelji na 
pravočasnem ter celovitem obveščanju in posvetovanju. 

(2) Pri predvidevanju, pripravi in upravljanju prestrukturiranja si je treba prizadevati za 
krepitev socialnega dialoga, da se omogočijo spremembe v skladu s stalnim 
prednostnim ciljem zaposlovanja.

(3)  Treba je predvideti, spodbujati in izboljšati anticipativne ukrepe v zvezi s položajem 
podjetij in verjetnim razvojem dogodkov v zvezi z zaposlovanjem, zlasti kjer je to lahko 
ogroženo.

(4) Prestrukturiranje je lažje in njegovi učinki ublaženi, če podjetja stalno razvijajo znanja 
in usposobljenosti svojih delavcev. 

(5) Dobra praksa prestrukturiranja zahteva čim zgodnejšo pripravo in takojšen začetek, ko 
je ugotovljena potreba po prestrukturiranju, ter lahko tako prepreči oz. bistveno zmanjša 
njegove gospodarske, socialne in teritorialne posledice.

(6) Splošno uveljavljeno je mnenje, da bi moral vsak postopek prestrukturiranja vključevati 
obrazložitev in utemeljitev, namenjeno zainteresiranim stranem. 

(7) Če želijo podjetja ravnati odgovorno in si prizadevati za omejitev učinkov 
prestrukturiranja, morajo predvideti odpuščanje kot zadnji ukrep šele po preučitvi vseh 
drugih možnosti in/ali izvajanju možnih podpornih ukrepov.

(8) Dejavna vključitev javnih organov na ustrezni ravni v pripravo in upravljanje postopka 
prestrukturiranja bistveno prispeva k omejevanju njegovih negativnih učinkov. 

(9) Pomembno je, da podjetja skupaj s predstavniki zaposlenih ustvarijo orodja za redno 
vrednotenje in poročanje o postopkih prestrukturiranja. 

(10) Ta okvir Unije bi moral veljati za večja podjetja in skupine podjetij, podjetja, ki na 
območju Unije zaposlujejo najmanj 500 delavcev ter za postopke prestrukturiranja 
določenega obsega, ki vključujejo najmanj 100 delavcev v enem podjetju oz. 500 
zaposlenih v podjetju in njegovih podrejenih podjetjih v eni ali več državah članicah v 
obdobju treh mesecev.
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(11) Vsak okvir Unije o predvidevanju, pripravi in upravljanju sprememb in 
prestrukturiranja bi moral spodbujati in dati prednost sporazumu med stranmi, ki jih to 
najbolj zadeva, splošna pravila pa bi morala veljati samo, kadar ni takšnega sporazuma. 

ODDELEK I

SPLOŠNO

Priporočilo 2

Cilji

1. Namen direktive je spodbujati in olajšati obveščanje in posvetovanje o gospodarskih 
spremembah ter izboljšati družbenoodgovorno predvidevanje, pripravo in upravljanje 
korporativnega prestrukturiranja, ki ga izvajajo podjetja, predstavniki zaposlenih, javni organi 
in druge zainteresirane strani po vsej Uniji. 

2. Podjetja in predstavniki v skladu s tem ciljem pri prestrukturiranju zaposlenih v duhu 
sodelovanja ugotovijo, da so ti postopki usmerjeni k zaščiti interesov podjetij z vidika 
konkurenčnosti in vzdržnosti in prav tako tudi interesov njihovih zaposlenih.

Priporočilo 3

Opredelitev pojmov in področje uporabe

1. Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

a) „podjetja“ so podjetja oz. skupine podjetij, ki v Uniji zaposlujejo najmanj 500 oseb oz. 
tudi vsako podjetje, ki je del te skupine; 

b) „odvisna podjetja“ so podjetja, ki so odvisna od zgoraj omenjenih podjetij na osnovi 
podizvajalnih, dobavnih ali drugih pogodb; 

c) „predstavniki zaposlenih“ so predstavniki zaposlenih v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso;

„sporazumi“ so sporazumi, sklenjeni na ustrezni ravni (evropski, državni, sektorski, 
regionalni ali na ravni podjetja) med predstavniki podjetij ali njihovih organizacij in 
na drugi strani predstavniki zaposlenih, ki so pooblaščeni za sklenitev kolektivnih 
pogodb v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso oz. v skladu s postopki, ki so jih 
določile pristojne sindikalne organizacije na evropski ravni;

d) „zaposleni“ so zaposleni v podjetjih, za katere velja ta direktiva, ne glede na vrsto 
pogodbe o zaposlitvi;
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e) „javni organi“ so organi javne uprave na ustrezni ravni, kot jih določajo države 
članice;

f) „postopek prestrukturiranja“ je preoblikovanje strukture, delovnih procesov, 
organizacije dela ali lokacije s kvantitativnim ali kvalitativnim učinkom na 
zaposlovanje.

2. Ta direktiva velja za postopke prestrukturiranja, ki vključujejo najmanj 100 zaposlenih v 
enem podjetju oz. 500 zaposlenih v podjetju in njegovih podrejenih podjetjih v eni ali več 
državah članicah v obdobju treh mesecev. 

ODDELEK II

PREDVIDEVANJE SPREMEMB

Priporočilo 4

Dolgoročno strateško načrtovanje, prilagajanje in zaposljivost

1. Vsak postopek prestrukturiranja se vključi v dolgoročno strategijo za zagotovitev 
dolgoročne vzdržnosti in konkurenčnosti podjetja. 

2. Dolgoročno strateško načrtovanje vključuje cilje v zvezi s človeškimi viri, zaposlovanjem 
in znanji in usposobljenostmi, ki se osredotočajo na nenehno razvijanje znanj in 
usposobljenosti delavcev, da bi se povečala konkurenčnost podjetja in njegova sposobnost 
prilagajanja ter izboljšala zaposljivost zaposlenih ter da bi se lahko upravljala njihova notranja 
in zunanja mobilnost. 

3. V ta namen podjetja priznavajo pravico vsakega zaposlenega do ustreznega usposabljanja. 
Zaposleni ugotavljajo, da sta učenje in vseživljenjsko izobraževanje nujna za povečanje 
njihove zaposljivosti in sprejemajo ustrezne ponudbe usposabljanja.

Priporočilo 5

Zgodnje predvidevanje potreb po zaposlovanju in znanjih

1. Podjetja v sodelovanju s predstavniki zaposlenih in v primerih, ko je to potrebno, z javnimi 
organi in zainteresiranimi stranmi, razvijajo mehanizme za predvidevanje in načrtovanje 
potreb po zaposlovanju in znanjih v prihodnosti.

2. V ta namen podjetja v sodelovanju s predstavniki zaposlenih in drugih zainteresiranih strani 
vzpostavijo:

a) mehanizme za dolgoročno načrtovanje kvantitativnih in kvalitativnih potreb po 
zaposlovanju in znanjih, ki so povezani z inovacijami in razvojnimi strategijami ter 
upoštevajo predvidljiv pozitiven in negativen razvoj na področju zaposlovanja in 
znanj;
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b) večletne načrte zaposlovanja in razvijanja znanj, ki vključujejo naslednja področja:

 podporo pri uvedbi svetovalcev za izobraževanje, ki bodo zaposlenim nudili 
pomoč pri izbiri ustreznega usposabljanja;

 redno individualno ocenjevanje znanj, ki bo podlaga za individualne 
preglednice usposabljanja;

 individualne načrte usposabljanja s kvantitativno določenimi cilji;
 letni proračun za usposabljanje
 račune za usposabljanje zaposlenih;
 sklope usposabljanja, v katerih bodo po potrebi sodelovale zunanje 

zainteresirane strani; 
 odsotnost z dela zaradi izobraževanja;
 posebne ukrepe usposabljanja za reševanje morebitnih negativnih ali 

problematičnih posledic.

3. Vsak zaposleni ima na voljo določeno letno število ur za usposabljanje, ki so določena 
zakonsko ali s kolektivno pogodbo. Vsaka zavrnitev ponujenega usposabljanja se dovoli le iz 
utemeljenih razlogov. 

4. Določbe odstavkov 1 do 3 ne veljajo za podjetja in zaposlene, ki so zajeti v sporazumu o 
postopkih za predvidevanje in vnaprejšnje načrtovanje potreb po zaposlovanju in znanjih, 
sklenjenem na ustrezni ravni in med ustreznimi stranmi.

5. Podrejena podjetja so obveščena o mehanizmih in načrtih, predvidenih v odstavku 2. 
Njihovi zaposleni so v te mehanizme in načrte vključeni na podlagi zahteve podrejenega 
podjetja, ki bo utemeljena z razlogom, da so ti mehanizmi in načrti potrebni oz. koristni za 
njihovo prilagajanje in razvoj.

ODDELEK III

PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE POSTOPKOV PRESTRUKTURIRANJA

Priporočilo 6

Zgodnja priprava

1. Vsak postopek prestrukturiranja, razen če ga ne sprožijo nepredvideni ali nenadni dogodki, 
temelji na ustrezni pripravi z vsemi zainteresiranimi stranmi, da bi tako preprečili ali ublažili 
njegove gospodarske, socialne in lokalne učinke.

2. Ta priprava se izvaja kolikor mogoče zgodaj in se začne takoj, ko se predvidi potreba po 
prestrukturiranju. Razen v izjemnih razmerah, omenjenih v odstavku 1 zgoraj, se priprava 
izvaja še pravočasno, da se lahko sprejmejo ukrepi za preprečevanje oz. bistveno blaženje 
gospodarskih, socialnih in lokalnih učinkov prestrukturiranja. 

Priporočilo 7
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Obveščanje in posvetovanje o poslovnih odločitvah

1. Vsak postopek prestrukturiranja mora vključevati zgodnjo obrazložitev in utemeljitev, 
namenjeno zainteresiranim stranem, ki izhaja iz dolgoročnih strateških ciljev in zahtev ali 
kratkoročnih omejitev.

2. V dialogu, predvidenem v odstavku 1, se tudi utemelji izbira ukrepov, predvidenih za 
doseganje ciljev, in drugih možnih ukrepov, ob upoštevanju vseh zadevnih interesov. 

3. Podjetja od začetka obveščajo javne organe na ustrezni ravni, zlasti lokalni, ter jih 
vključujejo v pripravo postopka prestrukturiranja. 

4. Lokalni gospodarski subjekti, zlasti podjetja in njihovi zaposleni, ki so v podrejenem 
razmerju s podjetjem v postopku prestrukturiranja, so prav tako od začetka obveščeni in 
dejavno vključeni v postopek.

Priporočilo 8

Zmanjševanje notranjih socialnih stroškov s pomočjo socialnega načrta

1. Ko se pojavi potreba po prestrukturiranju za ohranitev konkurenčnosti in dolgoročne 
uspešnosti, podjetja predvidijo odpuščanje kot zadnji ukrep šele po preučitvi vseh drugih 
možnosti ter določanju in izvajanju podpornih ukrepov, kjer je to mogoče.

2. Podjetja kot alternativo odpuščanju preučijo zlasti naslednje možnosti:

(a) postopno izvajanje načrtovanih ukrepov, 
(b) zmanjševanje obsega dela,
(c) krčenje delovnega urnika ali reorganizacijo,
(d) ponovna pogajanja o delovnih pogojih,
(e) notranjo ali zunanjo prerazporeditev,
(f) notranje izvajanje zunanjih dejavnosti,
(g) sporazumno prekinitev delovnega razmerja in
(h) spontano prekinitev delovnega razmerja.

3. Kadar se odpuščanju ne da izogniti, ali pa kot del izvajanja alternativnih možnosti, podjetja 
zadevnim zaposlenim čimprej zagotovijo sredstva za izboljšanje njihove zaposljivosti in 
ponoven vstop na trg dela.

Priporočilo 9

Sporazum o upravljanju postopkov prestrukturiranja

Določbe priporočil 6 in 7 ne veljajo za podjetja in zaposlene, ki so zajeti v sporazumu, 
sklenjenem na ustrezni ravni in med ustreznimi stranmi, o postopkih in mehanizmih za 
družbenoodgovorno pripravo in upravljanje postopkov prestrukturiranja, ki bistveno 
zmanjšuje njihove notranje socialne stroške.

Priporočilo 10
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Zmanjševanje zunanjih gospodarskih in socialnih učinkov

1. Ko ima postopek prestrukturiranja večje lokalne učinke, si podjetja prizadevajo razvijati 
komplementarnost in sinergijo med svojimi pripravljalnimi dejavnostmi in dejavnostmi vseh 
drugih udeleženih, da bi lahko čim bolj povečala možnosti ponovne zaposlitve za zaposlene, 
ki jim zdaj ali v prihodnje preti odpustitev, ter tako vzpodbudila gospodarsko in socialno 
preusmerjanje ter razvila nove gospodarske dejavnosti, ki ustvarjajo delovna mesta 

2. V priporočilu 7 navedeni ukrepi veljajo, kolikor je to mogoče, tudi za zaposlene podrejenih 
podjetij, predvsem tistih s podizvajalnimi ali dobavnimi pogodbami. Podrejena podjetja in 
njihovi zaposleni so v vsakem primeru o teh ukrepih obveščeni, saj so informacije o tem 
potrebne oz. koristne za njihovo prilagajanje in upravljanje postopka prestrukturiranja v njih.

ODDELEK IV

JAVNI PODPORNI UKREPI

Priporočilo 11

Pomoč javnih organov

1. Javni organi se na različnih ravneh vključujejo v predvidevanje in upravljanje s:

a) spodbujanjem usklajevanja dela zunanjih zainteresiranih strani z delom, ki je bilo 
razvito v podjetjih

b) nudenjem pomoči pri predvidevanjih postopkov, predvsem postopkov 
prestrukturiranja, da bi se ublažili njihovi gospodarski in socialni učinki

2. Javni organi spremljajo razvite mehanizme podjetij za dolgoročno načrtovanje in večletno 
načrtovanje potreb po zaposlovanju in znanjih.

3. Na področjih, kjer je prišlo do strukturnih sprememb, javni organi:

a) ustanovijo stalne organe, mreže ali strukture za spremljanje postopkov sprememb;

b) spodbujajo teritorialne sporazume o zaposlovanju za lažje ustvarjanje delovnih mest in 
prilagajanje; 

c) spodbujajo ali vzpostavljajo mehanizme za lažje prehajanje med zaposlitvami;

d) izvajajo usposabljanje za mala in srednja podjetja in njihove zaposlene ter podpirajo 
dialog in sodelovanje med njimi in večjimi podjetji;

e) spodbujajo regionalno zaposlovanje ter gospodarsko in socialno preusmerjanje.

Priporočilo 12



PR\904892SL.doc 13/14 PE489.678v02-00

SL

Finančna pomoč

1. Brez poseganja v obveznosti podjetij, ki izhajajo iz nacionalnih zakonodaj oz. praks, bodo 
javni organi sofinancirali ukrepe za zaposljivost, ki obravnavajo prednostno zaposlene v 
podjetjih v postopku prestrukturiranja, saj je tovrstna pomoč nujna oz. potrebna, da bi lahko ti 
hitro ponovno vstopili na trg dela.

2. Skladi Evropske unije, predvsem Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni 
sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, se lahko uporabijo za pomoč pri 
celovitem ukrepanju in pripravi prestrukturiranja ter za pomoč zaposlenim pri prilagajanju 
spremembam, za namene odstavkov 1 in 2.

Priporočilo 13

Imenovanje ustreznih javnih organov

Države članice na nacionalni, regionalni in lokalni ravni imenujejo javne organe, odgovorne 
za izvajanje te direktive.

ODDELEK V

NADALJNI UKREPI, VREDNOTENJE IN POROČANJE V ZVEZI S POSTOPKI 
PRESTRUKTURIRANJA

Priporočilo 14

Nadaljnji ukrepi, vrednotenje in poročanje

1. Podjetja redno in v sodelovanju z zunanjimi organi in institucijami spremljajo psiho-
socialno zdravje zaposlenih, udeleženih v postopkih prestrukturiranja, tako odpuščenih kot 
tistih, ki ostajajo v podjetju.

2. Podjetja v sodelovanju s predstavniki zaposlenih in zunanjimi organizacijami, vključenimi 
v postopek, ustvarijo orodja za redno ocenjevanje in poročanje o izvajanju prestrukturiranja.

ODDELEK VI

DRUGE DOLOČBE

Priporočilo 15

Zaupnost informacij

1. Države članice zagotovijo, da predstavniki zaposlenih in vse druge osebe z dostopom 
do informacij, ki so jim bile predložene izrecno na podlagi te direktive, teh informacij ne 
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smejo razkriti, če so jim bile predložene kot zaupne.

2. Vsaka država članica v posebnih primerih ter pod pogoji in omejitvami, ki jih določa 
nacionalna zakonodaja, zagotovi, da podjetja niso obvezana predložiti informacij, kadar 
bi zaradi narave informacij glede na objektivna merila to resno ogrozilo njihovo 
delovanje ali jim škodovalo.

Država članica lahko odloči, da je tovrstna oprostitev obveznosti odvisna od predhodne 
upravne ali sodne potrditve.

Priporočilo 16

Skladnost z direktivo

1. Države članice zagotovijo ustrezne ukrepe za primer kršitve direktive; zlasti ustrezne 
sodne ali druge postopke za uveljavljanje obveznosti iz nje.

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, ki ne upoštevajo določb iz te direktive, ne 
morejo koristiti nobenih sredstev iz proračuna Evropske unije v petletnem obdobju po 
kršitvi, ki je bila potrjena s sodno odločbo.

3. Države članice v istem obdobju podjetjem iz odstavka 2 onemogočijo uporabo javnih 
sredstev iz državnih proračunov. 

4. Ne glede na odstavka 2 in 3 je uporaba sredstev iz splošnega proračuna Evropske unije 
in državnih proračunov, namenjena neposredno zaposlenim v podjetjih iz odstavkov 2 in 
3, omogočena.


