Zhrnutie pre občanov
Konzultácia EÚ o reštrukturalizácii podnikov
O ČO IDE?


Komisia začala konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory verejnosti na problematiku
reštrukturalizácie podnikov.
Podkladom pre diskusiu je politický dokument Komisie (zelená kniha), nazvaný
Reštrukturalizácia a pripravenosť na zmenu, v ktorom Komisia predstavuje osvedčené
postupy a politiky v tejto oblasti.
Komisia by chcela, aby zainteresované strany vrátane širokej verejnosti sprostredkovali EÚ,
aké opatrenia od nej očakávajú v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o:
o

podporu zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti,

o

zlepšenie efektivity spolupráce inštitúcií EÚ so zástupcami zamestnancov, podnikov
a verejných orgánov.

AKO EÚ PLÁNUJE VYUŽIŤ VÝSLEDKY?



Plánuje posúdiť nové prístupy výmeny a zavádzania osvedčených postupov, a to aj na
úrovni EÚ.
Tieto opatrenia pomôžu vládam členských štátov a inštitúciám EÚ pri reakciách na
neodvratné dosahy hospodárskej krízy a dosahovaní dlhodobých cieľov pre
konkurencieschopnosť .



Výsledky Komisia využije aj na prepracovanie programu tzv. „flexiistoty“.



Takisto plánuje obnoviť diskusiu na úrovni EÚ o možných prístupoch k reštrukturalizácii
podnikov.

KTO BUDE MAŤ Z KONZULTÁCIE PROSPECH A AKO?
Systematické predvídanie zmien pomôže:


pracovníkom – budú pripravení prispôsobiť sa v prípade reštrukturalizácie a budú môcť
získať prenosné kvalifikácie potrebné na to, aby si zabezpečili možné alternatívne
smerovanie svojej profesionálnej dráhy.



regiónom EÚ – zachovajú si stabilné hospodárstva a dynamické pracovné trhy.



spoločnostiam – budú
konkurencieschopnosť.
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PREČO BY SA MALI OPATRENIA PRIJAŤ NA ÚROVNI EÚ?



Vďaka tejto celoeurópskej konzultácii môže EÚ získať široký prehľad o problematike, ktorá
prekračuje národné skúsenosti a pohľady na vec.



Na základe získaných názorov môže poradiť členským štátom zaujať koordinovaný prístup.



Na úrovni EÚ sa už uplatňujú celoplošné politiky v týchto oblastiach:
o

Politika EÚ v oblasti konkurencieschopnosti priemyslu

o

Program EÚ pre nové zručnosti a pracovné miesta.

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ?


Do konzultácie sa môžete zapojiť do 30. marca 2012 – podrobnosti si prečítajte tu:
konzultácia EÚ o reštrukturalizácii podnikov

