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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že sociální politiky a politiky zaměstnanosti spadají do kompetence států 
a jsou dále slaďovány otevřenou metodou koordinace a využíváním všech dostupných 
možností synergie tak, aby byl zajištěn pozitivní vývoj Unie v prostředí globalizace 
a byly řešeny problémy týkající se sociálního a profesního začlenění v členských 
státech; rovněž připomíná, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) je 
nástrojem vytvořeným pro posílení tohoto cíle a pro podporu pracovníků dotčených 
masovým propouštěním;

2. žádá přidělení rozpočtových prostředků a úhrad z rozpočtové položky fondu EFG 
nejpozději od příštího finančního rámce, aby se zjednodušilo jeho využívání, snížila 
doba zpracovávání a tím se zvýšila efektivita pro propuštěné zaměstnance a aby se 
standardizovaly postupy;

3. vyzývá členské státy, aby od začátku přípravy žádostí zapojovaly sociální partnery; 

4. žádá členské státy, aby ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami vytvořily 
komunikační a administrativní infrastrukturu fondu EFG na vnitrostátní úrovni a aby 
si vyměňovaly osvědčené postupy na evropské úrovni, což umožní rychlé a účinné 
nasazení fondu EFG v případech masového propouštění;

5. připomíná, že nařízení (ES) č. 1927/2006 umožňuje, aby několik zemí podalo 
společnou žádost o pomoc z fondu EFG v případě, že dotčení pracovníci z jedné 
geografické oblasti nebo daného sektoru nepocházejí ze stejného členského státu;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě masového propouštění, ve snaze o zvýšení šancí, že 
se uplatní na trhu práce procházejícím hlubokou restrukturalizací; za tímto účelem 
doporučuje členským státům zesílit výměnu osvědčených postupů, a zejména těžit 
z programu Progress; 

7. vybízí členské státy, aby využívaly fond EFG k dosahování evropských cílů, 
k rozvíjení nových kapacit pro nová zaměstnání a k podpoře celoživotního vzdělávání, 
a tím umožnily zaměstnancům rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v Unii v souvislosti s globalizací;

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost učinit vše proto, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti uplatňovat získané zkušenosti tak, aby jejich možná 
rekvalifikace byla co nejpreciznější a nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s přiměřenými vyhlídkami;

9. konstatuje velký nesoulad v dokumentacích v důsledku rozdílné situace v každém 
členském státě; žádá proto Komisi, aby ve snaze o lepší přizpůsobivost hospodářským 
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odlišnostem mezi členskými státy předložila návrh pružnějších kritérií pro pomoc 
ze strany členského státu a aby posoudila možnost rozšířit referenční období a okruh 
institucí;

10. žádá Komisi, aby se vyvarovala narušení hospodářské soutěže sjednocováním pravidel 
pro podniky v otázce propouštění z ekonomických důvodů v rámci Unie; 

11. vyzývá Komisi, aby ve své výroční zprávě předložila statistiky o účinnosti fondu EFG 
a strategie pro vzdělávání v souvislosti s návratem do zaměstnání; 

12. žádá, aby v zájmu řádného řízení evropského rozpočtu Komise zveřejnila informace 
o taktickém využívání fondu EFG, a tím Parlamentu umožnila dodatečnou kontrolu.


