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globaliseerumise mõju kohta tööhõivele

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitajad töötavad Pescaras ettevõttes IRC, mis tegutseb teadusuuringute sektoris. 
Vastavalt kokkuleppele itaallasest omanikuga müüdi ettevõte rahvusvahelisele kontsernile 
Procter & Gamble ning sai selle osaks.

Kontsern otsustas rahalistel põhjustel kõnealuse ettevõtte Aasiasse üle viia ja Pescaras asuva 
keskuse sulgeda.

Töötajad protesteerivad Euroopa tootmise ja teadusuuringute takistamatu Aasiasse üleviimise 
vastu.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 15. juunil 2012. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjonil ei ole pädevust sekkuda konkreetse ettevõtte otsustesse tegevuse 
üleviimise kohta. Ta kutsub siiski ettevõtjaid tungivalt üles järgima parimaid tavasid 
restruktureerimise prognoosimisel ja selle sotsiaalselt vastutustundlikul juhtimisel, nagu on 
märgitud Euroopa Komisjoni 13. detsembri 2013. aasta teatises „Muutusteks ja 
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restruktureerimiseks valmisolekut käsitlev ELi kvaliteediraamistik”1.

Lisaks tuletab Euroopa Komisjon meelde, et ettevõtte restruktureerimise ja sellega kaasneva 
kollektiivse koondamisega seotud küsimustele võidakse kohaldada Euroopa Liidu õigust, 
eelkõige direktiive töötajate teavitamise ja nõustamise kohta2 ning kollektiivsete koondamiste 
kohta3. Viimases neist (direktiiv 98/59) on sätestatud, et töötajate esindajad tuleb teavitada ja 
nendega konsulteerida piisavalt vara ning igal juhul enne, kui tööandja otsustab kasutada 
kollektiivset koondamist. Sellistel konsultatsioonidel tuleb käsitleda kollektiivsete 
koondamiste ärahoidmise või koondatavate töötajate arvu vähendamise ning tagajärgede 
leevendamise võimalusi sotsiaalmeetmete abil, mille eesmärk on muu hulgas aidata kaasa 
koondatud töötajate ümberpaigutamisele või ümberõppele. Esimene (direktiiv 202/14) 
sätestab, et kõikidel üle 50 töötajaga ettevõtjate töötajatel on õigus olla oma esindajate kaudu 
süstemaatiliselt teavitatud ja olla ära kuulatud küsimustes, mis mõjutavad nende tööd ja 
tööalaseid tulevikuväljavaateid. Eelkõige peab juhtkond andma töötajate esindajatele teavet ja 
kuulama neid ära järgmistes küsimustes: (i) ettevõtte ja selle majandusolukorra viimase aja 
areng ning tõenäolised arengusuunad; (ii) ettevõtte tööhõive olukord ja tulevikuväljavaated 
ning võimalikud ohud tööhõivele või ohtu ennetavad meetmed; ning (iii) otsused, mis võivad 
tuua kaasa olulisi muudatusi töökorralduses või lepingulistes suhetes. 

Pädevad riiklikud asutused, sealhulgas kohtud, peavad tagama, et asjaomane tööandja 
kohaldab siseriiklikke õigusakte, millega on üle võetud nimetatud direktiivid, nõuetekohaselt 
ja tõhusalt, võttes arvesse iga juhtumi eripära. 

Asjaolu, et rahvusvahelised ettevõtjad viivad oma tegevuse üle ühest riigist teise, on saanud 
oluliseks teemaks tööstussuhetes üle kogu Euroopa – ning eriti nendes Lääne-Euroopa 
riikides, kus on viimastel aastatel toimunud mitmeid tähelepanu äratanud mujale suunamise 
juhtumeid. Tegevuse viimine teise riiki (nimetatakse ka tegevuse üleviimiseks või tootmise 
mujale viimiseks) on majanduse rahvusvahelistumise või globaliseerumise üks 
konkreetsemaid ja nähtavamaid aspekte ning hõlmab samal ajal tavaliselt ka 
restruktureerimist ning sageli tööjõu vähendamist riikides, kus üle viidav tegevus varem 
toimus. 

Mis puudutab rahalist toetust, annab programm „Horisont 2020” oma eesmärgi 
„Juhtpositsioon tööstuses” kaudu, teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks peaaegu 80 miljardit 
eurot. Ka mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020 annab Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide (ESIF) kaudu piirkondadele vähemalt 100 miljardit eurot, et pakkuda 
rahalist toetust tööstusele ja VKEdele vastavalt nende aruka spetsialiseerumise strateegiatele. 
Euroopa Komisjon soovitab asjaomastel ametiasutustel ja sidusrühmadel kaaluda, kuidas neid 
võimalusi oma konkurentsivõime tugevdamiseks kasutada. 

Samuti juhib Euroopa Komisjon tähelepanu sellele, et töötajad, keda restruktureerimine 
puudutab, võivad kvalifitseeruda abi jaoks Euroopa Sotsiaalfondist ja kui vajalikud 
tingimused on täidetud, ka Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF).

                                               
1 COM(2013) 882 final, 13. detsember 2013.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate 
teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29–34).
3 Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16–21).
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EGF kasutab igal aastal kuni 500 miljonit eurot, et aidata töötajatel leida uut töökohta ja 
arendada uusi oskusi, kui nad on kaotanud töö maailma kaubanduse muutuste tulemusena, 
näiteks kui suur ettevõte suletakse või tootmisüksus viiakse EList välja.

Võiks uurida ka struktuuriliste investeeringute võimalusi Pescara piirkonda Euroopa 
Regionaalarengufondist või Euroopa teadusuuringute programmidest.


