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Kako se pripremiti za
restrukturiranje



Dana nji poslovni 
svijet je svijet 
neprestanih promjena, a 
restrukturiranje je jedan 
od naj e ćih pristupa koje 
poduzeća primjenjuju kako 
bi odgovorila na takvu 
realnost. Globalizacija, 
napredak informacijske 
i komunikacijske 

tehnologije i novi trendovi 
na radnome mjestu, u 
sektorima i na tr i tima,  
zajedno s ostalim  
imbenicima kao to su 

promjene zakonodavnog 
okvira, pridonose toj 
promjeni, utje u na 
potrebu za prilagodbom i 
restrukturiranjem. 

Uvod



U kontekstu 
transnacionalnih slu ajeva 
restrukturiranja poduzeća, 
europska radni ka vijeća 
(ERV) imaju va nu ulogu. 
Ona su sredi nji  
element europskoga 
radni koga zastupanja 
i socijalnoga dijaloga 
u multinacionalnim 
poduzećima, te su jedina 
istinski transnacionalna 
tijela za obavje ćivanje i 
savjetovanje na radnome 
mjestu. 

Svrha ovoga priru nika  
jest osigurati 
predstavnicima ERV-a i  
lanovima izabranih 

odbora dodatne 
informacije, prakti ne  
alate i korisne savjete 
za razli ite oblike 
restrukturiranja. Priru nik  
sadr i informacije o 
zakonodavnim okvirima, 
smjernice i prakti ne alate 
koji unapre uju kapacitete 
ERV-ova za odgovor 
i utjecaj na planove 
restrukturiranja na razini 
poduzeća. 



1. to je restrukturiranje?
Ne postoji standardna definicija restrukturi-
ranja. To je opći pojam koji opisuje sve oblike 
promjena u organizacijama koje iz temelja 
mijenjaju i utječu na postojeće strukture i 
rutine. Među tipičnim oblicima restrukturiranja 
su preseljenje, izdvajanje (outsourcing) nekoga 
dijela poslovanja, zatvaranje lokalnih pogona 
ili jedinica, spajanja i akvizicije, te brojni drugi 
oblici procesa unutarnje reorganizacije.

Glavni trendovi u restrukturiranju:
 - povećana usredotočenost na kratkoročne 

mjere, uglavnom usmjerene na financijska 
pitanja i troškove, u korporativnim 
strategijama i prilagodbama; 

 - povećan broj stečajeva koje uprave 
proglašavaju kako bi se relativno 
sigurni ugovori zamijenili jeftinijima i 

zaobišle obveze koje proizlaze iz radnoga 
zakonodavstva;

 - sve veći broj poduzeća koja provode 
restrukturiranje, zatvaraju se ili preseljavaju 
u druge zemlje kako bi izbjegli obveze 
savjetovanja;

 - znatno povećanje izrazito fleksibilnih 
i često prekarnih oblika rada (npr. 
agencijskoga rada), kao posljedica unutarnjeg 
restrukturiranja.

Restrukturiranje se javlja u brojnim 
oblicima:

 - Izdvajanje (outsourcing): kada se 
djelatnost temeljem podugovora izdvoji, 
odnosno prenese na drugo poduzeće u istoj 
zemlji.

 - Preseljenje (relokacija): kada se 
djelatnost i dalje obavlja u istome poduzeću, 
ali se preseli na drugu lokaciju u istoj zemlji. 

 - Offshoring/delokalizacija: kada se 
djelatnost preseli ili izdvoji izvan granica 
neke zemlje. 

 - Zatvaranje: kada se poduzeće ili 
industrijski pogon zatvori zbog ekonomskih 
razloga koji nisu izravno vezani uz 
preseljenje ili izdvajanje.

 - Stečaj: kada poduzeće ode u stečaj zbog 
ekonomskih razloga koji nisu izravno vezani 
uz preseljenje ili izdvajanje.

 - Spajanje/akvizicija: kada se dva poduzeća 
spoje ili kada akvizicija obuhvaća program 
unutarnjeg restrukturiranja koje ima za cilj 
racionalizaciju organizacije kroz smanjenje 
broja zaposlenih.

 - Unutarnje restrukturiranje: kada 
poduzeće provodi plan smanjenja broja 
zaposlenih koji nije vezan ni uz jednu vrstu 
restrukturiranja koje smo definirali. 



Razlozi restrukturiranja
Glavni motiv je smanjenje troškova, ili 
smanjenjem broja zaposlenih kroz izdvajanje ili 
offshoring u druge, jeftinije zemlje, smanjenjem 
broja zaposlenih slijedom akvizicije ili spajanja, 
ili pak zapošljavanjem jeftinije radne snage 
umjesto postojeće. 

Do potrebe za smanjivanjem troškova također 
često dolazi zbog nedovoljnog predviđanja 
promjena u poslovnom okruženju i na 
specifičnom tržištu na kojemu neko poduzeće 
djeluje. Neki od ovih primjera blisko su vezani 
uz tehnološke promjene, posebno na području 
informacijske i komunikacijske tehnologije, 
koje se moglo predvidjeti. Jedan takav primjer 
je Nokia koja nije predvidjela promjene koje je 
potakao prvi iPhone, ili Kodak koji se propustio 
nametnuti na području digitalne fotografije. 
Često ta nesposobnost predviđanja ide ruku 
pod ruku s propustima uprave pri donošenju 
strateških odluka.

2. Zakonska prava u
slu aju restrukturiranja
Europska unija predviđa nekoliko alata koji 
radnicima stoje na raspolaganju u slučaju re-
strukturiranja, kao što su:
 - temeljna prava na obavješćivanje i 

savjetovanje;
 - propisi koji se odnose na socijalnu zaštitu 

radnika pogođenih restrukturiranjem;
 - radnička prava u kontekstu ekonomskog i 

trgovačkog prava; te naravno
 - prava na obavješćivanje, savjetovanje 

i sudjelovanje, kao što je propisano u 
direktivama o Europskome radničkome vijeću 
i Europskome društvu.

Prvotna Direktiva o Europskome radničkome 
vijeću imala je za cilj zatvoriti pravni jaz na 
području prava na obavješćivanje i savjetovanje 
u kontekstu poduzeća koja prolaze kroz inten-
zivirani proces internacionalizacije. Konačno 
odlučivanje više nije na nacionalnoj već na nad-
nacionalnoj razini. Stoga su uvedena europska 
radnička vijeća, a kasnije i europsko društvo 
(SE) kako bi se osiguralo zastupanje interesa 

radnika na europskoj razini. Dodatna uloga 
Direktive odnosi se na učinak transnacionalnih 
mjera restrukturiranja. Te mjere utječu istodob-
no na različite zemlje, te stoga postoji potreba 
za koordinacijom lokalnih procesa obavješćiva-
nja i savjetovanja radničkih predstavnika. 

Transnacionalna narav odluka 
Sukladno Direktivi o Europskome radničkome 
vijeću, transnacionalnu narav nekoga pitanja 
određuje broj zemalja kojih se to pitanje tiče, 
opseg njegova mogućeg utjecaja, te razina upra-
ve koja je uključena. Sva pitanja koja utječu na 
cijelo poduzeće, ili barem dvije zemlje, stoga su 
transnacionalna. 

Uprava i predstavnici radnika često rasprav-
ljaju o tome može li se neko pitanje smatrati 
transnacionalnim. Uprava obično ograničava 
značenje transnacionalnosti na situacije u 
kojima postoji značajan utjecaj na radnike u 
barem dvije zemlje. Međutim, pitanja koja se 
tiču samo jedne zemlje također mogu utjecati 
na čitavu radnu snagu, te stoga spadaju u 
područje nadležnosti ERV-a. Štoviše, mora se 
smatrati da neko pitanje ima transnacionalnu 
narav kad god premašuje nadležnost lokalne 
uprave. Drugim riječima, svaka odluka koja je 
donesena u drugoj državi članici, i od strane 
više razine uprave, može se smatrati transna-
cionalnom. Europski transnacionalni slučajevi 
restrukturiranja čiji će se utjecaj osjetiti u razli-
čitim državama članicama EU-a očito spadaju u 
nadležnosti ERV-a. 



Prava na obavje ivanje i savjetovanje
Multinacionalna poduzeća u kojima je uteme-
ljeno europsko radničko vijeće ili radničko vije-
će Europskoga društva dužna su obavješćivati 
i savjetovati se s radničkim predstavnicima o 
sljedećem: 
 - stanju zaposlenosti i mogućim kretanjima, 

ulaganjima, te značajnijim promjenama koje 
se tiču organizacije;

 - prijenosu proizvodnje, spajanjima, 
otpuštanjima ili zatvaranju poduzeća (ili 
važnih dijelova djelatnosti);

 - kolektivnim viškovima;
 -  novim metodama rada i proizvodnje i 

organizaciji rada.

3. Prije restrukturiranja…
… ostvarite svoj potencijal!
Europska radnička vijeća mogu imati aktivnu 
ulogu u restrukturiranju transnacionalno-
ga poduzeća, a ta je uloga komplementarna 
i povezana s ulogom i interesima lokalnih i 
nacionalnih radničkih predstavnika. Direktiva 
predviđa brojne alate, koji često nisu dovoljno 
iskorišteni. ERV koje je pravodobno uključeno 
u restrukturiranje može imati nekoliko funkcija:

 - treba biti uključeno u koordiniranje odgovora 
radnika na restrukturiranje, te služiti kao 
svojevrsni katalizator stvaranja istinske 
europske strategije ili akcije,

 - treba ga iskoristiti za dobivanje dodatnih 
informacija kao i vremena, što se može 
pokazati korisnim na lokalnoj razini, gdje se 

može pregovarati o socijalnim planovima,
 - može dovesti potrebne stručnjake koji mogu 

pomoći pri ocjeni planova poduzeća, te 
predložiti alternativu, 

 -  može također podržati lokalne strategije 
utjecajem na upravu na europskoj razini. 

…budite svjesni upravlja ke kulture u 
va em poduze u
Korporativna kultura upravljanja ima snažan 
utjecaj na uključenost radnika u proces odluči-
vanja. Vaše europsko radničko vijeće bi stoga 
trebalo realno procijeniti uzima li uprava ozbilj-
no postojeće zakonske obveze u vezi zastupanja 
interesa radnika i radnička prava. 

Postavite si sljedeća pitanja:
 - Poštuju li se prava radnika na obavješćivanje i 

savjetovanje?
 - Kako su radnici i tijela za zastupanje njihovih 

interesa uključeni u projekte provođenja 
promjena u poduzeću?

 - Kada i u kojoj mjeri uprava daje informacije o 
planiranim promjenama na radnome mjestu 
i šire?

 - Raspravlja li središnja uprava pitanja 
strateške orijentacije i dugoročnih planova 
s radničkim predstavnicima, primjerice na 
nadzornom odboru?

 - Postoje li lokalna tijela za predstavljanje 
interesa? Raspravljaju li redovito s 
poslodavcima na lokalnoj razini?

 - Poštuju li se odredbe zakona i kolektivnih 
ugovora?

 - Je li bilo konflikata s upravom zbog nepoštiva-
nja zakonskih odredbi ili drugih obveza?

…upoznajte se s transnacionalnim
procesom odlu ivanja u va em 
poduze u
U multinacionalnim tvrtkama često je teško 
uspostaviti izravan kontakt s odgovarajućim 
osobama koje su odgovorne za donošenje 
odluka. Korisno je definirati što je čija odgo-
vornost i nadležnost. Ako se stvarno sjedište 
nalazi izvan Europske unije, bilo bi dobro 
znati koliku moć europska uprava stvarno 
ima. Isto vrijedi i za radničku stranu: koje 
je tijelo i na kojoj razini najprimjerenije za 
preuzimanje odgovornosti?



U odnosu na upravu, ERV bi
trebao imati jasne informacije o
sljede em:

 - Tko pokreće proces promjena? Tko je 
donio odluku?

 - Koji dio poslovanja i/ili koja djelatnost će 
biti pogođeni?

 - Koja tijela odlučivanja su odgovorna 
(izvršni odbor, upravljački odbor, nadzorni 
odbor, godišnja opća skupština, upravljački 
odbor projekta, itd.)?

 - Koje je odluke potrebno donijeti i koje 
procedure treba poštovati (primjerice, 
odluka opće skupštine kojom se odobrava 
spajanje)?

U odnosu na radni ko 
predstavljanje, ERV bi trebao 
imati jasne informacije o 
sljede em:

 - Na koje će lokalne pogone/podružnice 
utjecati odluka?

 - U koje su odluke i u kojoj fazi radnička 
vijeća ili radnički predstavnici na tim 
lokacijama uključeni?

 - Kakve kontakte s odgovarajućim tijelima 
uprave radnički predstavnici već imaju, i 
koje su njihove odgovornosti?

 - Tko su ključni predstavnici i kako se može 
doći do njih?

 - Koji sindikati mogu pomoći u uspostavi 
kontakata?

Europske sindikalne federacije mogu imati 
ključnu ulogu pri utvrđivanju lokalnih 
kontakata i u podršci mreži članova europskoga 
radničkoga vijeća i nacionalnih radničkih 
predstavnika. ERV bi trebao definirati 
opću strategiju, uključujući komunikacijski 
plan, moguće akcije radi jačanja pozicije, te 
inicijative kojima bi se osigurala unutarnja 
(među članovima ERV-a) i vanjska (s lokalnim 
predstavnicima i sindikatima, europskim 
federacijama, stručnjacima, itd.) koordinacija. 

…budite svjesni vlastitih snaga,
ali i slabosti
Praksu i utjecaj ERV-a određuje njegov sastav, 
način rada, kvalifikacije i odnos sa zaposlenima 
u poduzeću. K tome, ranija iskustva s 
restrukturiranjem, kao i sposobnost korištenja 
resursa i svih mogućih sredstava pritisaka u 
pravome trenutku odlučujući su čimbenici koji 
određuju ulogu ERV-a. 

Kako bi realno procijenili kapacitete svog 
ERV-a, ova pitanja treba ozbiljno razmotriti:
 - U kojoj mjeri ERV i izabrani odbor djeluju 

kao tim?
 - Adresiraju li se sve vrste djelatnosti poduzeća 

na ERV-u?
 - U kojoj mjeri ERV ima iskustva sa 

strukturiranim pristupom koji podrazumijeva 
razvoj ciljeva i strategija, te praćenje uspjeha?

 - Koje je stajalište ERV-a vezano za aktualni 
plan restrukturiranja? Ima li suprotstavljenih 
stajališta?







 - Imaju li članovi ERV-a potrebne kvalifikacije 
kako bi procijenili procese promjene i imaju 
li pristup vanjskim resursima (stručnjacima) 
koji im u tome mogu pomoći?

 - Ima li ERV sindikalnoga koordinatora koji 
predstavlja europsku federaciju?

 - Koji je odnos između ERV-a i lokalnih 
tijela koja predstavljaju interese radnika 
(u dijalogu od vrha prema dnu i obratno, 
putem nacionalnih delegata u ERV-u)? Što 
dobro funkcionira, a gdje ima prostora za 
poboljšanja?

 - Kakav odnos ERV ima s upravom na 
transnacionalnoj i na nižim razinama 
(uključujući različite odjele ili područja 
poslovanja)?

 - Ima li ERV veze s ostalim ERV-ovima u 
kojima se provode ili su se provela slična 
restrukturiranja?

 - Koju ulogu imaju sindikati na razini 
poduzeća? Koja je stopa sindikalne gustoće 
u različitim zemljama koje su zastupljene u 
ERV-u?

Utjecaj restrukturiranja uvijek je 
lokalan
Restrukturiranje prije svega pogađa radna 
mjesta i uvjete rada radnika u tvornici. ERV se 
stoga mora nastaviti aktivno baviti potrebama 
radnika na lokalnoj razini i njihovih predstav-
ljačkih tijela tijekom cijeloga procesa restruk-
turiranja. To može biti posljednja mogućnost 
da se pokaže korist ERV-a i njegova sposobnost 
da se nosi s konkretnim pitanjima koja izravno 
utječu na radnike. 

Pravo ERV-a da se sastaje kako bi razmo-
trilo i odgovorilo na mjere restrukturi-
ranja nije u suprotnosti s pravom na oba-
vješćivanje i savjetovanje na nacionalnoj 
i lokalnoj razini. Upravo suprotno, aktivnosti 
i strategije radničkih predstavnika moraju se 
međusobno nadopunjavati. Pri tome nije ključ-
no pitanje „tko je prvi informiran“ već što svaka 
razina može dobiti korištenjem pristupa infor-
macijama kako bi donijeli bolje zaključke o po-
sljedicama restrukturiranja. U tom smislu je još 
važnije da članovi ERV-a redovito razmjenjuju 
informacije o tome što se događa na lokalnoj i 
nacionalnoj razini, te da se pokušavaju izravno 
kontaktirati čim saznaju za planove određenih 
prekograničnih mjera. 

Prečesto se događa da je ERV obaviješten tek 
u posljednjoj fazi donošenja odluke, pa najava 
restrukturiranja dolazi kao grom iz vedra neba. 

Kako bi dobio i djelovao na 
temelju sna ne podr ke 
zaposlenih, ERV bi trebao 
postaviti sljede a pitanja:

 - Ima li pogođena tvornica/lokacija 
vlastitoga člana ERV-a? Ako nema, je 
li član ERV-a iz te zemlje u kontaktu s 
predstavnikom radnika u toj tvornici?

 - Osim dvosmjernog izvještavanja lokalnih 
zastupnika ERV-a, je li vaš ERV uspostavio 
izravne kanale komunikacije s lokalnim 
radnicima i njihovim predstavljačkim 
tijelima, primjerice putem biltena?

 - Posjećuju li ključni članovi vašega ERV-a 
(npr. Izabrani odbor) redovito lokalne 
pogone i sudjeluju li na sastancima 
radnika?

 - Znate li kakvo je raspoloženje i kakva 
atmosfera vlada među lokalnim 
zaposlenicima?

 - Znate li kakva su očekivanja onih radnika 
koji su izravno i neizravno pogođeni 
restrukturiranjem?



U slučaju izdvajanja, primjerice, kao ciljevi se 
često navode poboljšana usluga prema potroša-
čima i optimiziranje procesa, no skriveni motivi 
su preseljenje poslova u tvrtke s gorim uvjetima 
rada i nižim plaćama, slabljenje utjecaja radni-
ka ili izbjegavanje prava na suodlučivanje. 

ERV ima nekoliko načina za provjeru ciljeva i 
namjera poslodavca, pri čemu je najočitiji taj da 
bi, idealno, ERV trebao dobiti potpuni poslovni 
plan i detaljne odgovore na sva svoja pitanja. 
Drugi mogući pristupi su brainstorming i 
razmjena informacija unutar ERV-a, te između 
kućnog sindikata, radnika i predstavnika radni-
ka u organu poslodavca. Povremeno „guglanje“ 
naziva vaše tvrtke može također dovesti do 
iznenađujućih saznanja.

ERV bi za preliminarnu procjenu ciljeva re-
strukturiranja trebao postaviti sljedeća pitanja:
 - Je li ERV upoznat sa strateškim i operativnim 

ciljevima projekta?
 - Kakva je opća strategija tvrtke, te koji su 

ciljevi kojima se teži u procesu provedbe?
 - Postoje li neki „skriveni“ motivi, i koji?
 - Koje su moguće prednosti i nedostaci plana 

restrukturiranja za poslodavca?
 - Jesu li ciljevi plana restrukturiranja već 

zacrtani ili se o njima još uvijek može 
„pregovarati“?

Prikupljanje korisnih informacija
Kako bi se izbjegla zatrpanost često beskori-
snim informacijama, te prikupile važne i rele-
vantne informacije, ERV bi trebao imati aktivnu 
ulogu u definiranju dnevnoga reda sastanaka s 
upravom. ERV bi jasno trebao naglasiti kakve 
informacije očekuje. 

Stoga je važno pomno pratiti prve znakove 
upozorenja koji ukazuju na to da se razmatraju 
važne promjene. To može biti imenovanje novih 
članova izvršnog odbora ili novoga šefa uprave, 
neuobičajene fluktuacije na burzi, promjene u 
strukturi dioničara, spajanje ključnih konkure-
nata i slično. Jednostavan, ali vrlo koristan alat 
je Google Alert koji ćete postaviti za praćenje 
imena vaše tvrtke.

4. Kako odgovoriti i 
utjecati na promjene
Razumijevanje situacije u tvrtki
U situacijama u kojima postoje signali o 
mogućem restrukturiranju, ERV mora dobiti 
informacije koje se odnose na ekonomske 
podatke i pritiske koji iziskuju promjene, kao 
i o motivima i ciljevima uprave. Kako bi razu-
mjelo situaciju u tvrtki i ocijenilo vjerojatnost 
i uvjerljivost plana restrukturiranja, ključno je 
da europsko radničko vijeće od uprave zatraži 
podrobno objašnjenje razloga i ciljeva koji op-
ravdavaju planirane projekte, te zašto se smatra 
da će predviđene mjere dovesti do ostvarivanja 
zacrtanih ciljeva. 

U praksi se restrukturiranja i promjene u 
tvrtkama često provode bez prethodnoga defi-
niranja jasnih i provjerljivih ciljeva. Međutim, 
mogući su skriveni ili neotkriveni ciljevi i 
motivacije. Znanje o svim tim aspektima važan 
je preduvjet definiranja vaše vlastite strategije. 



Kreativno prikupljanje informacija
i provjeravanje 
Informacije koje nije moguće dobiti od uprave 
možda se mogu dobiti alternativnim kanalima 
(npr. godišnja izvješća, objave za medije, 

Klju ni zahtjevi u vezi s 
kvalitetom informacija

 - Informacije koje dobivate trebale bi 
sadržavati dovoljno detalja. Ukupni podaci 
trebali bi biti podijeljeni prema pogonu, 
proizvodima i sl. To će omogućiti jasnije 
razumijevanje situacije u tvrtki i na 
lokalnoj razini. 

 - Uvijek bi trebali biti osigurani podaci 
za prethodnu godinu, tj. godine, kako bi 
se mogle napraviti usporedbe i odrediti 
trendovi.

 - Potrebno je dati dodatne informacije 
o aktualnim događanjima i budućim 
planovima i namjerama.

 - Informacije bi trebale biti podijeljene 
dovoljno rano i prije sastanka ERV-a kako 
bi se omogućilo provjeravanje materijala 
i osiguralo vrijeme za pripremu pitanja i 
komentara.

 - Sastanci europskih radničkih vijeća bit 
će najproduktivniji ako obje strane dođu 
pripremljene. Pobrinite se prikupiti 
informacije od lokalnih predstavnika 
i radnika, kao i uvide u relevantna 
događanja na vrijeme prije sastanka kako 
biste odlučili koja pitanja treba raspraviti s 
upravom. 

intervjui s predstavnicima više uprave itd.). 
Također, svakako provjerite koje informacije 
tvrtka mora objaviti sukladno propisima o 
spajanjima, preuzimanjima ili tehnološkim 
viškovima. Takve bi izvore informacija u 
svakom slučaju trebalo koristiti za provjeru 
informacija koje se daju na sastancima ERV-a. 

K tome, važne informacije i pomoć moguće je 
dobiti od vanjskih izvora, kao što su europske 
granske sindikalne federacije ili nacionalne 
sindikalne središnjice i sindikati. Oni mogu 
pomoći i u pronalasku stručnjaka, radničkih 
vijeća ili drugih tvrtki u istome sektoru ili regiji, 
ili udruženju industrije. 

Klju ni imbenici u procesu 
savjetovanja
Kada započinjemo ili se uključujemo u sadržajni 
proces savjetovanja, sljedeći su aspekti važni:
 - ERV je postigao suglasje o vlastitim ciljevima,
 - plan i podjela zadataka su jasni, 
 - lokalna tijela radničkih predstavnika 

uključena su u ispitivanje očekivanih 
rezultata, ciljeva i procesa rada,

 - uključeni su unutarnji i vanjski stručnjaci, 
 - vremenski okvir se koordinira s 

poslodavčevim. 

Pro irena prava radnika na 
obavje ivanje i savjetovanje u 
slu ajevima prekograni nih 
spajanja i preuzimanja

Osim zakonodavstva o europskim 
radničkim vijećima, Europska unija uvela 
je posebna prava za uključivanje radnika u 
slučajevima preuzimanja i spajanja. 
Direktiva 2004/25/EZ predviđa pravo 
radnika na sveobuhvatne informacije o 
ponudama za preuzimanje, te im daje 
pravo na davanje vlastitog mišljenja/
preporuke.
U slučajevima prekograničnih spajanja, 
Uredba EZ-a br. 139/2004 tijelima 
radničkih predstavnika daje pravo da ih se 
sasluša tijekom istražnih postupaka koje 
provodi Opća uprava za natjecanje.
Mnogi nisu upoznati s ovim pravima, no 
svakako ih vrijedi više istražiti i koristiti.



Uklju ivanje lokalnih radni kih 
predstavnika
ERV ne može ispitati plan restrukturiranja bez 
uključenosti i podrške lokalnih predstavnika. 
Na taj način ne samo da se informacije dobivaju 
lakše, te se provodi ocjena učinka, već je to nužno 
kako bi radnici prihvatili aktivnosti ERV-a. 

Kako bi odredio različite oblike uključenosti 
lokalnih radničkih predstavnika, ERV bi trebao 
imati jasan odgovor na ova pitanja:
 - Koji su dijelovi tvrtke i lokalnih pogona 

uključeni u restrukturiranje?
 - Koji su dijelovi i pogoni pogođeni neizravno, 

primjerice zbog odnosa među dobavljačima ili 
ostalih neizravnih učinaka?

 - Kako su različite lokacije/pogoni 
međusobno povezani? Postoji li među njima 
konkurencija?

 - Koji je očekivani utjecaj na radna mjesta? 
Jesu li najavljeni otkazi ili tehnološki viškovi?

 - Postoje li, i koje, razlike interesa i usmjerenja 
unutar ERV-a i među tijelima predstavljanja 
radnika na lokalnoj razini u različitim 
zemljama?

Ocjena plana restrukturiranja
Prije ispitivanja i kritičke procjene izračuna 
dobivenih od uprave tvrtke, ERV – zajedno s 
predstavnicima pogođenih odjela, područja 
i lokacija – trebao bi procijeniti može li se 
plan restrukturiranja smatrati važnim dijelom 
korporativne strategije, koji pozitivno pridonosi 
stabilizaciji radnih mjesta, prihoda i konku-
rentnosti tvrtke u kontekstu tržišnih zahtjeva, 
konkurentnog okruženja, te procijeniti koje su 
ključne kompetencije tvrtke. 

Kako bi ocijenio uvjerljivost plana ili projekata 
restrukturiranja, ERV bi se trebao zapitati slje-
deća pitanja:
 - Je li uprava dala uvjerljiv odgovor na 

strateško značenje plana restrukturiranja?
 - Nakon pomne analize, čini li se plan 

restrukturiranja ekonomski smislenim?
 - Čine li se ciljevi koje je poslodavac zacrtao 

realnima?
 - Kakav će utjecaj restrukturiranje imati na 

zaposlenost?
 - Kakav će biti utjecaj na konkurentnost tvrtke?
 - Koje je rizike za konkurentnost tvrtke uprava 

utvrdila u planu restrukturiranja? Koje mjere 
tvrtka poduzima kako bi se ti rizici umanjili?

Prema zajedni koj strategiji o 
restrukturiranju: prakti na vje ba
Za radničku stranu najbolji način za spremnost 
na trenutak kad će transnacionalno restruktu-
riranje biti najavljeno jest izraditi zajedničku 
strategiju djelovanja koja uključuje detaljan 
pregled uloga i odgovornosti svih ključnih 
dionika: ERV-a i Izabranog odbora, lokalnih 
radničkih predstavnika, sindikata, europskih 
industrijskih federacija i stručnjaka. Za svakoga 
od tih dionika može se odrediti njihova uloga u 
odnosu na četiri glavna područja odgovornosti: 
obavješćivanje i savjetovanje, pregovori (o 
socijalnom planu, okvirnim sporazumima itd.), 
komuniciranje i različiti tipovi akcije (objave za 
medije, zajedničke deklaracije, demonstracije, 
štrajkovi, itd.).

Donju tablicu možete koristiti za vizualni prikaz 
te podjele, ispunjavajući sva polja odgovaraju-
ćim informacijama. Gdje je moguće, i potrebno, 
možete dodati i vremenski rok, te odrediti 
prioritete. 



Obavje ćivanje i 
savjetovanje

Pregovori Komunikacija Akcija 

ERV i Izabrani 
odbor

Lokalni 
predstavnici

Sindikati 

Europska 
federacija i ostali 
stru njaci

Ne zaboravite kako je svrha ove vježbe izraditi 
zajedničku strategiju za ERV i lokalne radničke 
predstavnike kako bi kvalitetnije odgovorili na 
restrukturiranje. 

5. Nakon 
restrukturiranja: 
nau ene lekcije
Kritički osvrt restrukturiranja i njegovih ishoda, 
kao i vlastite uloge ERV-a u sklopu toga proce-
sa, trebali bi biti sastavnim dijelom temeljite 
ocjene nakon provedenoga restrukturiranja. 
U tome bi zajedno trebali sudjelovati uprava i 
ERV, ali još važnije, taj bi proces trebao pred-
voditi ERV u suradnji s lokalnim radničkim 
predstavnicima i europska federacija sindikata 
kao zaseban proces.

Takav se proces kritičkog osvrta zapravo svodi 
na tri jednostavna pitanja:
 - Što je prošlo dobro?
 - Što nije prošlo dobro ili što nije uspjelo?
 - Što bismo idući put mogli učiniti drukčije?

Važno je utvrditi različite poglede koje na ta 
pitanja mogu imati različite lokalne razine ili 
poslovna područja, kao i razloge takvih razlika.

Na temelju tih promišljanja, ERV bi trebao 
odrediti što je moguće u budućnosti učiniti 
kako bi unaprijedio svoj angažman na 
restrukturiranju, te kako bi se izbjeglo 
ponavljanje pogrešaka. 



6. Korisni primjeri
Kad je riječ o restrukturiranju, ne postoji naj-
bolja praksa koja bi se mogla primijeniti na sve 
slučajeve. Ako ERV ima dobar i transparentan 
dijalog s upravom, mogu biti dovoljna jasna 
pravila u sporazumu. Međutim, ako su odnosi 
poremećeni, uprava odbija u potpunosti otkriti 
svoje planove a stotine radnih mjesta su ugrože-
ne, moguće je razmotriti provođenje industrij-
skih akcija ili pokretanje sudskih postupaka. 
Ovdje navodimo neke primjere iz prakse.

Primjer 1 Europsko radni ko vije e u 
Ecolab & Nalco, 21. svibnja 2015.
„Središnja uprava mora dati sve potrebne infor-
macije ERV-u. Informacije moraju biti potpune 
i pravodobne, najmanje tjedan dana prije. … 
Središnja uprava mora uzeti u obzir mišljenje 
i preporuke ERV-a u procesu odlučivanja i u 
roku 15 dana ERV-u daje odgovor uz obrazlože-
no mišljenje. … Provodi se savjetovanje među 
Stranama s namjerom postizanja uzajamnog 
razumijevanja.“ 

Primjer 2 Radni ko vije e Europa 
(RVE) ABB, 12. travnja 2013.
„U slučaju da je najmanje 50 zaposlenika po-
gođeno mjerom, predsjednik i potpredsjednik 
RVE ABB bit će obaviješteni prije najavljivanja 
mjere i dogovora o narednim koracima u smislu 
obavješćivanja i savjetovanja. Ako je mjerom 
pogođeno najmanje 100 zaposlenika, Izabrani 
odbor i predstavnici pogođenih zemalja bit će 
informirani, te dogovoreni naredni koraci na 
području obavješćivanja i savjetovanja.“ 

Primjer 3 Europsko dru tvo (SE) 
Equens
Tijekom trodnevne trening aktivnosti 2011. 
godine u kojoj su sudjelovali svi članovi 
Radničkoga vijeća SE kao i svi lokalni 
predstavnici iz Nizozemske, Njemačke i Italije, 
njihovi sindikalni predstavnici, te stručnjak 
iz UNI Europe, intenzivno se raspravljalo o 
poveznici između europske i lokalne razine u 
slučaju restrukturiranja. Rezultat tih rasprava 
bila je izrada modela hodograma, koji je 
potom prihvatila središnja uprava, a koji 
osigurava postupni pristup uz stalne povratne 
informacije između lokalnih i europskih tijela 

predstavljanja, te koji u konačnici vodi do 
formalnoga mišljenja Radničkoga vijeća SE, 
nakon čega se donosi konačna odluka.

Primjer 4 General Electric
GE je postao ključni akter europske industrije 
energije nakon preuzimanja Alstom Powera 
u studenome 2015. godine. Samo tri mjeseca 
nakon sklapanja posla, GE je najavio namjeru 
ušteda u iznosu tri milijarde eura zatvara-
njem 6.500 radnih mjesta diljem Europe. Kao 
odgovor na to, sindikalna koordinacijska grupa 
IndustriaALL-a u GE-u organizirala je dan 
akcije 8. travnja 2016., istodobno u sjedištu 
tvrtke u Parizu i na lokacijama tvrtke u cijeloj 
Europi. U akciji su sudjelovale tisuće radnika 
s istim zahtjevima: zaustavljanje otpuštanja, 
donošenje dugoročnog industrijskog projekta, 
poštivanje prava na obavješćivanje i savjetova-
nje, te razmatranje alternativnih prijedloga koje 
su predložili radnički predstavnici. 

Primjer 5 RWE
Dana 10. ožujka 2010., ERV i središnja uprava 
potpisali su transnacionalni okvirni sporazum 
„O primjeni minimalnih standarda za restruk-
turiranje u RWE grupi“. Sporazum definira 
mjere restrukturiranja, minimalne standarde 
koje je potrebno poštovati u čitavoj Grupi, te 
pravila uključivanja ERV-a, kao i neka načela 
kako umanjiti socijalne posljedice za radnike u 
slučaju restrukturiranja. 
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