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Temats: Lūgumraksts Nr. 0222/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgie IRC-
Pescara darbinieki, par globalizācijas ietekmi uz nodarbinātību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ir darbinieki Peskāras uzņēmumā IRC, kas specializējies pētniecībā. 
Pēc līguma noslēgšanas ar itāliešu īpašnieku šo filiāli nopirka un iekļāva daudznacionāls 
uzņēmums Procter & Gamble.

Finansiālu iemeslu dēļ šis daudznacionālais uzņēmums nolēma pārvietot uzņēmumu uz Āziju 
un slēdza filiāli Peskārā.

Darbinieki iebilst pret Eiropas ražošanas un pētniecības darbību nekontrolētu pārvietošanu uz 
Āzijas valstīm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijai nav tiesību iejaukties konkrētu uzņēmumu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz 
darbības pārvietošanu. Tomēr tā mudina uzņēmumus ievērot labu praksi, kas paredz 
prognozēt pārstrukturēšanu un veikt to sociāli atbildīgi, kā norādīts 2013. gada 13. decembra 
paziņojumā „ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai”1.

                                               
1 COM(2013)0882 final, 2013. gada 13. decembris.
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Turklāt Komisija atgādina, ka uz jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmuma restrukturizāciju un 
ar to saistītām kolektīvām atlaišanām, var attiekties Eiropas Savienības tiesību akti, jo īpaši 
direktīva par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu1 un direktīva par kolektīvo atlaišanu2. 
Pēdējā no minētajām direktīvām (Direktīva 98/59) paredz informēt un uzklausīt darba ņēmēju 
pārstāvjus savlaicīgi un katrā gadījumā pirms darba devēja lēmuma īstenot kolektīvu 
atlaišanu. Šīs konsultācijas aptver veidus un līdzekļus, kā izvairīties no atlaišanas vai 
samazināt atlaižamo darba ņēmēju skaitu un kā mazināt atlaišanas sekas, izmantojot sociālās 
garantijas, kas cita starpā vērstas uz palīdzību jauna darba atrašanā vai atlaisto darba ņēmēju 
pārkvalificēšanā. Pirmā no minētajām direktīvām (Direktīva 2002/14) paredz visiem darba 
ņēmējiem uzņēmumos, kuros nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieku, tiesības ar savu pārstāvju 
starpniecību sistemātiski tikt informētiem un uzklausītiem par jautājumiem, kas ietekmē viņu 
darbu un turpmākās nodarbinātības izredzes. Jo īpaši uzņēmuma vadībai ir jānodrošina 
darbinieku pārstāvji ar informāciju un apspriešanos par šādiem jautājumiem: (i) 
uzņēmējdarbības un tās ekonomiskā stāvokļa nesenā un turpmākā iespējamā attīstība, (ii) 
stāvoklis un iespējamās pārmaiņas attiecībā uz nodarbinātību uzņēmumā un jebkuri draudi 
attiecībā uz nodarbinātību vai sagatavošanās pasākumi pret šādiem draudiem un (iii) jebkuri 
lēmumi, kas var radīt būtiskas pārmaiņas darba organizācijā vai līgumiskajās attiecībās.

Dalībvalstu iestāžu, tostarp tiesu, kompetencē ir nodrošināt, lai valsts tiesību aktus, kuros šīs 
direktīvas ir transponētas, attiecīgais darba devējs pareizi un efektīvi piemērotu, ņemot vērā 
katra gadījuma konkrētos apstākļus.

Daudznacionālu uzņēmumu darbības pārvietošana no vienas valsts uz citu ir kļuvusi par 
svarīgu jautājumu darba attiecībās visā Eiropā, bet jo īpaši tajās Rietumeiropas valstīs, no 
kurām pēdējos gados ir pārvietoti daudzi uzņēmumi, piesaistot plašu sabiedrības uzmanību. 
Darbības vietas maiņa (pazīstama arī kā „pārvietošana uz ārvalstīm” vai „delokalizācija”) ir 
viens no viskonkrētākajiem un potenciāli pamanāmākajiem ekonomikas internacionalizācijas 
vai globalizācijas aspektiem un vienlaikus parasti tā ir saistīta ar restrukturizāciju un bieži 
vien darbaspēka samazināšanu valstīs, kur šīs pārvietotās darbības tika veiktas līdz tam.

Attiecībā uz finansiālo atbalstu „Apvārsnis 2020” programmas pīlārā „Vadošā loma 
rūpniecības jomā” pētniecībai un inovācijai tiks nodrošināti gandrīz EUR 80 miljardi. Turklāt 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam Eiropas strukturālajos un investīciju fondos 
(ESIF) reģionu rīcībā ir vismaz EUR 100 miljardi, lai finansētu atbalstu rūpniecībai un MVU 
saskaņā ar reģionu viedās specializācijas stratēģijām. Komisija iesaka attiecīgajām iestādēm 
un ieinteresētajām personām apsvērt, kā šīs iespējas izmantot konkurētspējas uzlabošanai. 

Komisija arī norāda, ka darba ņēmējiem, kurus skar pārstrukturēšana, var tikt piešķirts atbalsts 
no Eiropas Sociālā fonda un, ja tiek izpildīti nepieciešamie nosacījumi, no Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF).

Katru gadu EGF rīcībā ir līdz pat EUR 500 miljoniem, lai palīdzētu darbiniekiem atrast jaunas 
darbvietas un attīstīt jaunas prasmes, kad viņi ir zaudējuši darbu globālo tirdzniecības modeļu 
pārmaiņu rezultātā, piemēram, kad liels uzņēmums tiek slēgts vai ražotne tiek pārvietota ārpus 
ES.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, OV L 80, 23.3.2002., 29.–34. lpp.
2 Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo 
atlaišanu, OV L 225, 12.8.1998., 16.–21. lpp.
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Varētu apsvērt arī iespējas Peskāras reģionā veikt strukturālas investīcijas no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas pētniecības programmām.


