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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че социалната политика и политиката по заетостта са предмет на 
координирани национални правомощия посредством отворения метод на 
координация и чрез използването на всички възможни взаимодействия за 
гарантиране на положително развитие за Съюза в условия на глобализация и за 
посрещане на предизвикателството на социалната и професионалната 
интеграция в държавите-членки; припомня също така, че Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е инструмент, който е създаден за 
подпомагане на тази цел и в помощ на работниците в случай на масови 
уволнения;

2. изисква отпускането на средства по бюджетния ред за ЕФПГ поне от следващата 
финансова рамка, за да се улесни неговото използване, да се намалят сроковете 
за обработка на досиетата с оглед увеличаване ефикасността му за уволнените 
работници и нормализиране на процедурите;

3. призовава държавите-членки да приобщят социалните партньори още от 
началото на изготвянето на заявленията; 

4. изисква от държавите-членки да създадат комуникационна и административна 
структура на ЕФПГ на национално равнище, която да има връзка с всички 
участници, и да обменят най-добри практики на европейско равнище, което ще 
позволи бърза и ефикасна намеса от страна на ЕФПГ в случай на масови 
уволнения;

5. припомня, че Регламент (ЕО) №1927/2006 позволява на няколко държави да 
внесат съвместно заявления за подпомагане от ЕФПГ, когато засегнати 
работници в даден географски район или определен сектор не са съсредоточени 
в една и съща държава-членка;

6. призовава държавите-членки да приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят възможностите на работниците на пазара на 
труда, който търпи дълбоки структурни промени; препоръчва на държавите-
членки да засилят за тази цел обмена на най-добри практики, а именно като се 
възползват от „Progress“;

7. приканва държавите-членки да използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на придобиването на нови умения за нови 
работни места и за създаването на благоприятни условия за обучение през целия 
живот, като по този начин се позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в условията на глобализация;
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8. припомня на предприятията, че те носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на работниците още в началото на техния 
период на безработица възможността за признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново стабилна работа, която да им предлага 
перспективи;

9. установява наличието на сериозни несъответствия между досиетата, дължащи се 
на различните ситуации в отделните държави-членки; следователно изисква от 
Комисията да изготви предложение, целящо постигането на по-голяма гъвкавост 
на критериите за намеса за всяка отделна държава-членка, с оглед по-голяма 
приспособимост към националните икономически особености, като се извършва 
оценка на възможността за удължаване на референтния период и периметъра на 
съответните предприятия;

10. изисква от Комисията да избягва предизвикването на нарушаване на 
конкуренцията чрез насърчаване на уеднаквяването на задълженията на 
предприятията в областта на уволненията от икономически характер в рамките 
на Съюза;

11. приканва Комисията да представи в рамките на годишния си доклад статистики 
относно ефикасността на ЕФПГ и стратегиите за преквалификация с оглед 
връщане към заетост;

12. изисква от Комисията да публикува данните за ефективното използване на 
ЕФПГ с оглед доброто европейско бюджетно управление, за да позволи на 
Парламента да извърши контрол впоследствие.


