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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0222/2012, którą złożyli pracownicy spółki IRC-Pescara 
(Włochy), w sprawie wpływu globalizacji na zatrudnienie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję są pracownikami zlokalizowanej w Pescarze spółki IRC, która prowadzi 
działalność w sektorze badań. W wyniku porozumienia z włoskim właścicielem spółka 
została sprzedana przedsiębiorstwu wielonarodowemu Procter & Gamble, które wcieliło ją do 
swoich struktur.

Przedsiębiorstwo wielonarodowe podjęło decyzję o przeniesieniu spółki do Azji z powodów 
finansowych i zamknęło w związku z tym ośrodek w Pescarze.

Pracownicy protestują przeciwko niekontrolowanemu przenoszeniu europejskiej produkcji 
i działalności badawczej do państw azjatyckich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Komisja nie ma uprawnień, aby wpływać na konkretne decyzje spółek o przeniesieniu 
działalności. Zachęca je jednak do stosowania dobrych praktyk dotyczących przewidywania 
restrukturyzacji i społecznie odpowiedzialnego zarządzania nią, jak określono w komunikacie 
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z dnia 13 grudnia 2013 r. pt. „Unijne ramy jakości na rzecz przewidywania zmian i 
restrukturyzacji”1.  

Ponadto Komisja przypomina, że kwestie dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw i 
związanych z nią zwolnień grupowych mogą wchodzić w zakres prawa unijnego, w 
szczególności dyrektyw w sprawie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi 
konsultacji2 oraz w sprawie zwolnień grupowych3. Druga z tych dyrektyw (98/59) stanowi, że 
należy informować pracowników i przeprowadzać z nimi konsultacje we właściwym czasie, a 
w każdym przypadku przed podjęciem przez pracodawcę decyzji o zwolnieniach grupowych. 
Konsultacje obejmują sposoby i możliwości uniknięcia zwolnień grupowych lub ograniczenia 
liczby dotkniętych nimi pracowników, jak również możliwości złagodzenia ich konsekwencji 
poprzez wykorzystanie towarzyszących im środków socjalnych, mających na celu między 
innymi pomoc w przeszeregowaniu lub przekwalifikowaniem zwalnianych pracowników. 
Pierwsza z wymienionych dyrektyw (2002/14) daje wszystkim pracownikom przedsiębiorstw 
zatrudniających ponad 50 pracowników prawo do systematycznej informacji i konsultacji 
poprzez swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących ich miejsc pracy i perspektyw 
zatrudnienia. W szczególności kierownictwo musi przedstawiać przedstawicielom 
pracowników informacje i przeprowadzać z nimi konsultacje na temat: (i) ostatniego i 
prawdopodobnego rozwoju działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji ekonomicznej, 
(ii) struktury i prawdopodobnego rozwoju zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz wszelkich 
zagrożeń zatrudnienia i przewidywanych środków eliminacji tych zagrożeń, oraz (iii) decyzji, 
które prawdopodobnie będą prowadziły do istotnych zmian w organizacji pracy lub w 
stosunkach umownych. 

Do właściwych władz krajowych, w tym sądów, należy dopilnowanie, by poszczególni 
pracodawcy właściwie i skutecznie stosowali ustawodawstwo krajowe transponujące 
powyższe dyrektywy, z uwzględnieniem okoliczności dotyczących każdego przypadku. 

Przenoszenie przez przedsiębiorstwa wielonarodowe działalności do innego kraju jest istotną 
kwestią w stosunkach przemysłowych w Europie – zwłaszcza w tych krajach Europy 
Zachodniej, w których w ostatnich latach doszło do wielu głośnych przypadków przenoszenia 
działalności. Przenoszenie działalności (znane również jako offshoring i delokalizacja) 
stanowi jeden z najbardziej konkretnych i potencjalnie widocznych aspektów 
umiędzynarodowienia lub globalizacji gospodarki, a jednocześnie zazwyczaj wiąże się z 
restrukturyzacją i często redukcją zatrudnienia w krajach, gdzie dotychczas prowadzono 
przeniesioną działalność.

Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to z programu Horyzont 2020, a konkretnie z jego filaru 
dotyczącego wiodącej pozycji w przemyśle, dostępne będzie ok. 80 mld EUR na badania i 
innowacje. Ponadto w wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 do dyspozycji 
regionów przeznacza się również co najmniej 100 mld EUR z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na wsparcie przemysłu i MŚP zgodnie z ich strategiami 
inteligentnej specjalizacji. Komisja sugeruje, by właściwe władze i zainteresowane strony 
zastanowiły się, jak skorzystać z tych możliwości, aby rozwinąć swoją pozycję 

                                               
1

COM(2013) 882 final z dnia 13 grudnia 2013 r.
2 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 29–34.
3  Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych, Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16–21.
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konkurencyjną. 

Komisja zauważa również, że pracownicy, których dotyczy restrukturyzacja, mogą 
kwalifikować się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz – pod warunkiem 
spełnienia niezbędnych warunków – z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG).

Co roku z EFG dostępna jest kwota maksymalnie 500 mln EUR i pomaga on pracownikom 
znaleźć nowe miejsca pracy i zdobyć nowe umiejętności, jeśli utracili pracę na skutek zmian 
w strukturze światowego handlu, np. gdy duża firma zostaje zamknięta lub gdy fabrykę 
przenosi się poza UE.

Można również rozważyć możliwości dokonania w regionie Pescary inwestycji 
strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z europejskich 
programów badawczych.


