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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0222/2012, ktorú predkladajú zamestnanci spoločnosti IRC-
Pescara, talianski štátni príslušníci, o účinkoch globalizácie na zamestnanosť

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície sú zamestnanci spoločnosti IRC v meste Pescara pracujúci v sektore 
výskumu. Po dohode s talianskym vlastníkom sa závod predal a zlúčil s nadnárodnou 
spoločnosťou Procter & Gamble.

Táto spoločnosť sa z finančných dôvodov rozhodla premiestniť závod do Ázie a zatvoriť 
centrum v Pescare.

Pracovníci namietajú voči nekontrolovanému premiestneniu európskych výrobných a 
výskumných činností do krajín v Ázii.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júna 2012. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2015)

Komisia nemá právomoc zasahovať do konkrétnych rozhodnutí spoločnosti premiestniť svoju 
činnosť. Naliehavo však žiada jej zástupcov, aby dodržiavali osvedčené postupy týkajúce sa 
predvídania a sociálne zodpovedného riadenia reštrukturalizácie, ako je uvedené v jej 
oznámení z 13. decembra 2013 s názvom Rámec kvality pre predvídanie zmien a 
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reštrukturalizácie1.  

Komisia okrem toho pripomína, že otázky týkajúce sa reštrukturalizácie spoločnosti a 
súvisiaceho kolektívneho prepúšťania môžu byť pokryté právnymi predpismi Európskej únie, 
najmä smernicami o informovaní a poradách so zamestnancami2 a o hromadnom prepúšťaní3. 
V smernici 98/59 sa stanovujú požiadavky na informácie a konzultácie so zástupcami 
zamestnancov v primeranom čase a v každom prípade predtým, ako zamestnávateľ prijme 
rozhodnutie o hromadnom prepúšťaní. Konzultácie zahŕňajú spôsoby a prostriedky, ako 
zabrániť hromadnému prepúšťaniu alebo zníženiu počtu postihnutých pracovníkov a ako 
zmierniť následky prijatím sprievodných sociálnych opatrení, zameraných okrem iného na 
pomoc pri opätovnom zamestnaní alebo rekvalifikácii prepustených pracovníkov. V smernici 
2002/14 sa poskytujú všetkým zamestnancov v podnikoch, ktoré zamestnávajú viac ako 50 
ľudí, práva na systematické informovanie a porady prostredníctvom svojich zástupcov v 
záležitostiach, ktoré majú vplyv na ich pracovné miesta a ich budúce vyhliadky na 
zamestnanie. Vedenie podniku musí poskytnúť zástupcom zamestnancov predovšetkým 
informácie a konzultácie o: (i) aktuálnom a predpokladanom vývoji podniku a jeho 
hospodárskej situácii, (ii) stave a možnom vývoji zamestnanosti v podniku a akomkoľvek 
ohrození zamestnanosti, alebo predbežných opatreniach proti takýmto hrozbám, a (iii) 
všetkých rozhodnutiach, ktoré pravdepodobne povedú k podstatným zmenám v organizácii 
práce alebo zmluvných vzťahoch. 

Je úlohou príslušných vnútroštátnych orgánov vrátane súdov zabezpečiť, aby boli 
vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponujú tieto smernice, správne a účinne 
uplatňované zo strany zamestnávateľa, so zreteľom na osobitné okolnosti každého prípadu. 

Premiestnenie činností nadnárodných spoločností z jednej krajiny do druhej sa stalo vážnym 
problémom v oblasti priemyselných vzťahov v celej Európe, a najmä v krajinách západnej 
Európy, ktoré boli v posledných rokoch svedkami viacerých závažných prípadov 
premiestnenia. Premiestnenie činností (známe aj ako offshoring alebo delokalizácia) je 
jedným z najkonkrétnejších a potenciálne najviditeľnejších prvkov internacionalizácie alebo 
globalizácie hospodárstva a zároveň zvyčajne zahŕňa reštrukturalizáciu a zníženie počtu 
pracovných síl v krajinách, v ktorých sa činnosti, ktoré sa majú premiestniť, predtým 
vykonávali.

Pokiaľ ide o finančnú pomoc, z programu Horizont 2020 sa prostredníctvom jeho piliera pre 
vedúce postavenie priemyslu poskytne takmer 80 miliárd EUR na výskum a inovácie. Spolu s 
viacročným finančným rámcom 2014 – 2020 majú zároveň regióny k dispozícii aspoň 100 
miliárd EUR z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na financovanie 
podpory pre priemysel a MSP v súlade s ich stratégiami pre inteligentnú špecializáciu. 
Komisia by navrhovala, aby príslušné orgány a zúčastnené strany zvážili, ako využijú tieto 
príležitosti na rozvoj konkurenčného postavenia. 

Komisia by tiež chcela zdôrazniť, že pracovníci zasiahnutí reštrukturalizáciou, môžu byť 
oprávnení na podporu z Európskeho sociálneho fondu a za predpokladu, že sú splnené 

                                               
1

COM(2013) 882 final, 13. december 2013.
2 Smernica 2002/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve, Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29 – 34. 
3  Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
hromadného prepúšťania, Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16 – 21.
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potrebné podmienky, z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

Fond EGF poskytuje každoročne sumu až do výšky 500 miliónov EUR na pomoc 
pracovníkom pri hľadaní a rozvíjaní nových zručností v prípade, že o svoje zamestnanie prišli 
v dôsledku zmien v štruktúre svetového obchodu, napr. ak dôjde k zatvoreniu veľkého závodu 
alebo ak sa jeho výroba presunie do krajiny mimo EÚ.

Takisto by sa mohli zvážiť možnosti na štrukturálne investície z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja alebo európskych výskumných programov v regióne Pescara.


