Kopsavilkums sabiedrībai
ES KVALITĀTES SISTĒMA PĀRSTRUKTURĒŠANAI
KĀDA IR LIETAS BŪTĪBA?
Kopš 2002. gada Eiropas Pārmaiņu novērošanas centrs (EMCC) ir reģistrējis vairāk nekā 16 000
pārstrukturēšanas darbību, kuru dēļ ir zaudēts vairāk nekā divi miljoni darbvietu. Uzņēmumu
pārstrukturēšana skar ikvienu Eiropas valsti un vieš nopietnas bažas ekonomikas lejupslīdes laikā.
Uzņēmumi, kuri tiek pārstrukturizēti, nereti reaģē uz notikušo, nevis paredz problēmas un rīkojas, lai
tās novērstu.
o

Darba ņēmēji reti kad izmanto iepriekšēja atbalsta pasākumus, piemēram, apmācību, kas
viņiem palīdzētu ātrāk atrast jaunu darbu.

o

Darba ņēmēju pārstāvji lēmumu pieņemšanas procesā bieži vien tiek iesaistīti pārāk vēlu.

o

Vadība nereti nepietiekami vai pārāk vēlu iesaista ārējas organizācijas, piemēram,
reģionālās pašvaldības. Šīs organizācijas varētu darīt daudz, lai mazinātu
pārstrukturēšanas negatīvo sociālo ietekmi.

Lai dotu iespēju nozarei sekmīgi pielāgoties, tajā pašā laikā samazinot pārstrukturēšanas nelabvēlīgās
sekas, ir nepieciešamas trīs lietas:


paredzēšana,



pamatīga sagatavošanās un



sociāli atbildīga vadība.

Pārstrukturēšanas kvalitātes sistēmas aprakstā ir minēta visu šīs jomas svarīgāko dalībnieku
nozīmīgākā paraugprakse. Komisija aicina ievērot šo paraugpraksi. Tas nozīmē, ka biežāk notikumu
attīstība jāparedz iepriekš un jārīkojas jau laikus.
KAS BŪS IEGUVĒJS, UN KĀDS BŪS IEGUVUMS?
Ja tiks ieviesta pārstrukturēšanas kvalitātes sistēma, tas palīdzēs uzlabot uzņēmumu konkurētspēju
ilgtermiņā, tiks atvieglota pāreja no vienas darbvietas uz citu, bet štatu samazināšanas dēļ atlaistajiem
darbiniekiem būs vieglāk pēc iespējas drīzāk atrast jaunu darbu.
Reģioni, kurus skārusi pārstrukturēšana, iegūs norādījumus, kā uzņemties iniciatīvu, mīkstināt
pārstrukturēšanas ekonomiskās un sociālās sekas un veiksmīgi atdzīvināt reģiona ekonomiku.
KĀPĒC IR JĀRĪKOJAS EIROPAS SAVIENĪBAI?
Nereti uzņēmumi tiek pārstrukturēti tādu notikumu dēļ, kuri skar vairākas ES dalībvalstis, kā nesenā
finanšu krīze, patērētāju pieprasījuma samazināšanās un sīvāka citu valstu konkurence.
Lai gan pārstrukturēšana galvenokārt skar uzņēmumus, to darbiniekus un attiecīgos reģionus, ES
pārstrukturēšanas kvalitātes sistēma visā ES izplatīs un veicinās valstu vislabāko praksi. Vadlīnijas,
ko sistēma paredz, tādējādi papildinās valstu, reģionu vai vietējos pasākumus.
KAS TIEŠI MAINĪSIES?
Šī iniciatīva mudinās pārstrukturēšanā iesaistītos pievērsties tālredzīgākai domāšanai un uzņēmumu
vadītājus uzņemties sociālu atbildību šādos procesos. Tā var vieglāk novērst konfliktus un dažos
gadījumos arī krīzes situācijas.
Ja būtu tālredzīgāka domāšana,



uzņēmumi kļūtu konkurētspējīgāki un



darba ņēmēji spētu pieņemt labi pamatotus lēmumus un vieglāk mainīt darbu.

KAD PRIEKŠLIKUMS VARĒTU STĀTIES SPĒKĀ?
Komisija aicina uzņēmumus, darba ņēmēju pārstāvjus, nozares sociālos partnerus, reģionālās
pašvaldības un valsts iestādes pie pirmās izdevības sākt izmantot paraugpraksi, kas izklāstīta
pārstrukturēšanas kvalitātes sistēmas aprakstā.
2016. gadā Komisija izvērtēs, cik lielā mērā tie izmanto šo kvalitātes sistēmu, un pēc tam lems, vai
nepieciešami stingrāki pasākumi.

