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Tárgy: Az IRC-Pescara olasz állampolgárságú munkavállalói által benyújtott 
0222/2012. számú petíció a globalizáció foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a kutatás területén tevékenykedő, pescarai IRC vállalat munkavállalói. Az 
olasz tulajdonossal kötött megállapodást követően a telephelyet átadták a Procter & Gamble 
multinacionális vállalatnak és az beolvadt a cégbe.

Az érintett multinacionális vállalat úgy döntött, hogy – pénzügyi okokból – áthelyezi a 
telephelyet Ázsiába és bezáratja a pescarai központot.

A munkavállalók tiltakoznak az európai gyártási és kutatási tevékenységek ázsiai országokba 
való „féktelen” áttelepítése ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottságnak nincs hatásköre a tevékenység áthelyezésével kapcsolatos céges döntésekbe 
való beavatkozásra. Ösztönzi ugyanakkor a vállalkozásokat, hogy kövessék az előrejelzéssel 
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és az átszervezések szociálisan felelős irányításával kapcsolatos legjobb gyakorlatokat, 
amelyeket a változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi 
keretről szóló, 2013. december 13-i bizottsági közlemény is tartalmaz1.  

A Bizottság ezen kívül emlékeztet rá, hogy a vállalatok átszervezésével és az 
átszervezésekhez kapcsolódó kollektív elbocsátásokkal kapcsolatos kérdéseket szabályozza az 
Európai Unió joga, különösen a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott 
konzultációról szóló irányelv2 és a csoportos létszámcsökkentésről szóló irányelv3. Ez utóbbi 
irányelv (98/59/EK) szerint megfelelő időben, de mindenképpen a csoportos 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés meghozatala előtt kell tájékoztatni a munkavállalók 
képviselőit, illetve konzultálni azokkal. Ezek a konzultációk kiterjednek legalább a csoportos 
létszámcsökkentések elkerülésének vagy az érintett munkavállaló létszámcsökkentésének 
módjaira és eszközeire, valamint a következmények enyhítésére olyan kísérő szociális 
intézkedések alkalmazása révén, amelyek többek között az elbocsátott munkavállalók 
áthelyezéséhez vagy átképzéséhez nyújtott támogatásra vonatkoznak. Az elsőként említett 
irányelv (2002/14/EK) szerint a legalább 50 főt alkalmazó vállalkozások valamennyi 
alkalmazottját az érdekvédelmi képviselők útján tájékoztatni kell a munkájukat, illetve 
jövőbeli foglalkoztatási kilátásaikat érintő ügyekről, illetve konzultálni kell velük ezekről. A 
vezetésnek konkrétan tájékoztatást és konzultációs lehetőséget kell biztosítani a képviselők 
számára i. a vállalkozás és gazdasági helyzete közelmúltbeli és várható jövőbeni alakulásáról, 
ii. a foglalkoztatás vállalkozáson belüli helyzetéről és annak jövőbeni várható alakulásáról, 
illetve a foglalkoztatást fenyegető tényezőkről és az ezek kapcsán hozott megelőző 
intézkedésekről, iii. azokról a döntésekről, amelyek változásokat idézhetnek elő a munka 
szervezésével és a szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatosan. 

Annak biztosítása, hogy az érintett munkaadó a konkrét ügyek egyedi körülményeire 
figyelemmel helyesen és ténylegesen alkalmazza az irányelveket átültető nemzeti 
jogszabályokat, az illetékes nemzeti hatóságok – többek között a bíróságok – feladata. 

A multinacionális vállalatok tevékenységeinek más országba való áthelyezése az ipari 
viszonyok komoly problémájává vált egész Európában, különösen a nyugat-európai 
országokban, ahonnan az elmúlt években igen fontos szereplők helyezték át máshová a 
tevékenységeiket. A tevékenységek áthelyezése a gazdaság nemzetközivé válásának vagy 
globalizálódásának az egyik legkonkrétabb és legláthatóbb vetülete, amely átszervezéssel és 
gyakran létszámcsökkentéssel jár azokban az országokban, ahol a tevékenység korábban 
zajlott.

Ami a pénzügyi támogatást illeti, a Horizont 2020 program az ipari vezető szerepnek szentelt 
pillérjén keresztül csaknem 80 milliárd EUR-t tesz elérhetővé a kutatás és az innováció 
céljára. A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret révén az európai strukturális és beruházási 
alapokból legalább 100 milliárd euró áll a régiók rendelkezésére, hogy az intelligens 
szakosodási stratégiájukkal összhangban támogassák az ipart és a kkv-kat. A Bizottság azt 
javasolja, hogy az érintett hatóságok és szereplők vizsgálják meg, miként használhatják ki 
ezeket a lehetőségeket versenyhelyzetük javítása céljából. 

                                               
1

COM(2013) 882 végleges, 2013. december 13.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról (HL L 80., 2002.3.23., 29–34. o.).
3  A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (HL L 225., 1998.8.12., 16–21. o.).
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A Bizottság arra is felhívja a figyelmet, hogy az átszervezésekben érintett munkavállalók 
jogosultak lehetnek az Európai Szociális Alap támogatására az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból (EGAA), amennyiben teljesülnek az előírt feltételek.

A rendelkezésre álló évi 500 millió euróval az EGAA segíti a munkájukat a globális 
kereskedelmi folyamatok miatt (például jelentős vállalkozások bezárása vagy EU-n kívülre 
történő áthelyezése miatt) elveszítő munkavállalókat új munkahely találásában és új 
készségek kifejlesztésében.

Azt is célszerű megvizsgálni, hogy finanszírozhatók-e Pescara régióban strukturális 
beruházások az Európai Szociális Alapból vagy európai kutatási programokból.


