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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης εμπίπτουν στις 
εθνικές αρμοδιότητες που συντονίζονται με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού και οι 
οποίες χρησιμοποιούν όλες τις δυνατές συνεργίες με σκοπό να εξασφαλίσουν μια θετική 
ανάπτυξη της Ένωσης έναντι της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης στα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(FEM) είναι ένα μέσο που τέθηκε σε εφαρμογή για να υποστηρίξει τον εν λόγω στόχο και 
για να βοηθήσει τους εργαζόμενους σε περίπτωση μαζικών απολύσεων·

2. ζητεί η χορήγηση πιστώσεων και πληρωμών στη θέση προϋπολογισμού του FEM να 
υλοποιηθεί το λιγότερο από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να απλοποιηθεί η 
χρήση, να μειωθούν οι καθυστερήσεις εξέτασης των φακέλων ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα για τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί και να τυποποιηθούν οι 
διαδικασίες·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους ήδη από την 
έναρξη της προετοιμασίας των αιτήσεων·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μια δομή επικοινωνίας και διαχείρισης 
του FEM σε εθνικό επίπεδο, σε σύνδεση με όλα τα ενεχόμενα μέρη, και να ανταλλάξουν
τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μια ταχεία 
και αποτελεσματική παρέμβαση του FEM σε περίπτωση μαζικών απολύσεων·

5. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 επιτρέπει σε πολλές χώρες να 
υποβάλλουν από κοινού αιτήσεις ενίσχυσης στο FEM όταν οι θιγόμενοι εργαζόμενοι σε 
μια γεωγραφική ζώνη ή έναν συγκεκριμένο τομέα δεν είναι συγκεντρωμένοι στο ίδιο 
κράτος μέλος·

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια μεμονωμένη προσέγγιση της βοήθειας 
στους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί, ειδικότερα σε περίπτωση μαζικών απολύσεων, 
για να βελτιώσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά εργασίας που βρίσκεται 
σε περίοδο βαθειάς αναδιάρθρωσης· συνιστά στα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν, για 
το λόγο αυτό, τις ανταλλαγές των βέλτιστων πρακτικών επωφελούμενα κυρίως από το 
πρόγραμμα Progress·

7. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το FEM για να υλοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς 
στόχους, για να προωθήσουν νέες αρμοδιότητες για νέες θέσεις απασχόλησης και για να 
ενθαρρύνουν την παιδεία καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, ώστε να υπάρξει εξέλιξη της
προσωπικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την ευθύνη τους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια έτσι 
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ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου ανεργίας τους, να 
κατοχυρώνουν την εμπειρία την οποία απέκτησαν ώστε η κατάρτισή τους σε νέο 
επάγγελμα να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη και σαφής και να μπορέσουν να εξεύρουν 
μια σταθερή απασχόληση με προοπτικές·

9. διαπιστώνει μια μεγάλη ανισότητα μεταξύ των φακέλων, λόγω της διαφοροποίησης των 
καταστάσεων σε κάθε κράτος μέλος· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
διατυπώσει μια πρόταση που θα αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία 
των κριτηρίων παρέμβασης ανά κράτος μέλος, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
προσαρμοστικότητα στις οικονομικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, αξιολογώντας τη 
δυνατότητα διεύρυνσης της περιόδου αναφοράς και της περιμέτρου των επιχειρήσεων·

10. ζητεί από την Επιτροπή να αποφύγει να δημιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
ενθαρρύνοντας μια ομογενοποίηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στον τομέα 
οικονομικών απολύσεων εντός της Ένωσης·

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στην ετήσια έκθεσή της στατιστικές για την 
αποτελεσματικότητα του FEM και των στρατηγικών επιμόρφωσης σε ότι αφορά την
επιστροφή στην απασχόληση·

12. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει τα δεδομένα για την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση του FEM επιδιώκοντας μια χρηστή ευρωπαϊκή δημοσιονομική διαχείριση, 
ώστε να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο έναν εκ των υστέρων έλεγχο·


