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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0222/2012, των εργαζομένων της IRC-Pescara, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στην 
απασχόληση

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εργάζονται στην εταιρεία IRC της Pescara, η οποία δραστηριοποιείται στον 
τομέα της έρευνας· κατόπιν μιας συμφωνίας με την ιταλική ιδιοκτησία, η εγκατάσταση 
παραχωρείται και ενσωματώνεται στην πολυεθνική Procter & Gamble.

Η εν λόγω πολυεθνική αποφάσισε τη μεταφορά, για οικονομικούς λόγους, της εγκατάστασης 
στην Ασία, κλείνοντας, κατά συνέπεια, το κέντρο της Pescara.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις «βίαιες» μεταφορές παραγωγικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων της Ευρώπης σε ασιατικές χώρες

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία να παρέμβει σε συγκεκριμένες αποφάσεις μιας 
επιχείρησης σχετικά με την μεταφορά των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, προτρέπει όλες τις 
επιχειρήσεις να ακολουθούν τις ορθές πρακτικές για την πρόβλεψη και την κοινωνικά 
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υπεύθυνη διαχείριση της αναδιάρθρωσης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη 
της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»1.  

Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα θέματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων και τις σχετικές ομαδικές απολύσεις ενδέχεται να καλύπτονται από το 
ενωσιακό δίκαιο, και ιδίως από τις οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση των εργαζομένων2 και 
τη διαβούλευση με αυτούς και σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις3. Η τελευταία (οδηγία 
98/59) προβλέπει την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων σε εύθετο χρόνο και σε κάθε περίπτωση προτού ο εργοδότης λάβει την 
απόφαση να προβεί σε ομαδικές απολύσεις. Οι διαβουλεύσεις αφορούν τουλάχιστον τις 
δυνατότητες αποφυγής η μείωσης των απολύσεων, καθώς και τις δυνατότητες άμβλυνσης των 
συνεπειών, δια της προσφυγής σε συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα με σκοπό μεταξύ άλλων τη 
βοήθεια για την επαναπασχόληση ή τον αναπροσανατολισμό των απολυομένων 
εργαζομένων. Η πρώτη (οδηγία 2002/14) παρέχει σε όλους τους εργαζομένους σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα, το δικαίωμα της ενημέρωσης και 
της συστηματικής διαβούλευσης μέσω των εκπροσώπων τους, σε θέματα που επηρεάζουν την 
εργασία τους και τις μελλοντικές τους προοπτικές απασχόλησης. Ειδικότερα, η διοίκηση 
πρέπει να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων ενημέρωση και να προβαίνει σε 
διαβούλευση μαζί τους σχετικά με: (i) την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη επιχείρησης και 
της οικονομικής της κατάστασης, (ii) την κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη της 
απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση, καθώς και κάθε απειλή για την απασχόληση, ή 
ενδεχόμενα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, και (iii) τυχόν 
αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή 
τις συμβατικές σχέσεις. 

Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, να 
διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών εφαρμόζεται 
ορθά και αποτελεσματικά από τον εργοδότη, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων 
κάθε υπόθεσης. 

Η μεταφορά των δραστηριοτήτων πολυεθνικών εταιρειών από τη μια χώρα στην άλλη 
συνιστά πλέον σημαντικό ζήτημα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων σε όλη την Ευρώπη –
και ιδιαίτερα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπου σημειώθηκαν ορισμένες προβεβλημένες 
υποθέσεις εξωτερικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων κατά τα τελευταία έτη. Η μεταφορά 
δραστηριοτήτων (επίσης γνωστή ως «εξωχώρια ανάθεση» ή «μετεγκατάσταση») αποτελεί μία 
από τις πιο απτές και ορατές πτυχές της διεθνοποίησης ή αλλιώς παγκοσμιοποίησης της 
οικονομίας, η οποία συγχρόνως συνεπάγεται συνήθως την αναδιάρθρωση και μείωση του 
εργατικού δυναμικού στις χώρες όπου ασκούνταν προηγουμένως οι δραστηριότητες που 
πρόκειται να μεταφερθούν.

Σε ότι αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ιδίως μέσω του 
πυλώνα του της βιομηχανικής υπεροχής, θα χορηγήσει περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ για 
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Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού 
πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29-
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3  Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16-21).
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την έρευνα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, τίθενται 
επίσης στη διάθεση των περιφερειών τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η 
στήριξη της βιομηχανίας και των ΜΜΕ, σύμφωνα με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. 
Η Επιτροπή προτείνει στις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εξετάσουν με 
ποιον τρόπο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουν την 
ανταγωνιστικότητά τους. 

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από την 
αναδιάρθρωση μπορεί να είναι επιλέξιμοι για να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Το ΕΤΠ διαθέτει έως και 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να βοηθά τους εργαζομένους να 
βρουν νέες θέσεις εργασίας και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες εφόσον χάσουν τη θέση 
εργασίας τους εξαιτίας των αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο, π.χ. εάν μια μεγάλη επιχείρηση 
κλείσει ή εάν ένα εργοστάσιο μεταφερθεί σε χώρα εκτός ΕΕ.

Θα μπορούσαν επίσης να εξεταστούν οι δυνατότητες για τη διενέργεια διαρθρωτικών 
επενδύσεων στην περιφέρεια της Pescara από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.


