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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet, hogy a szociális és foglalkoztatás politikák nemzeti hatáskörbe tartoznak, 
koordinálásuk nyílt koordinációs módszerrel történik valamennyi lehetséges 
együttműködési forma felhasználásával az Unió globalizáció keretében történő pozitív 
irányú fejlődésének biztosítása érdekében, valamint a szociális és szakmai integráció 
kihívásának kezelése céljából a tagállamokban; szintén emlékeztet, hogy az Európai 
Globalizációs Kiigazítási Alap e célkitűzés támogatására és a dolgozóknak tömeges 
elbocsátások esetén nyújtandó segítség érdekében létrehozott eszköz;

2. kéri, hogy legalább a következő pénzügyi kerettől számítva rendeljenek kifizetési 
előirányzatokat az Alap költségvetési sorához a felhasználásának egyszerűsítése és az 
ügykezelési idő felgyorsítása érdekében, hogy hatékonyabban szolgálhassa az 
elbocsátott munkavállalók érdekeit és az eljárások is rendesebb lefolyását;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a kérelmek előkészítésének kezdetétől fogva vonják be 
a szociális partnereket; 

4. kéri a tagállamokat, hogy nemzeti szinten hozzanak létre egy, az Alappal kapcsolatos 
kommunikációs és igazgatási struktúrát, amely kapcsolatban áll minden résztvevő 
féllel, továbbá osszák meg európai szinten a bevált módszereket, ami lehetővé teszi az 
Alap gyors és hatékony beavatkozását tömeges elbocsátások esetén;

5. emlékeztet arra, hogy az 1929/2006/EK rendelet lehetővé teszi, hogy több tagállam 
együttesen kérjen támogatást az Alapból abban az esetben, ha nem csupán egy 
tagállam területén fekvő földrajzi régióban vagy térségben dolgozó munkavállalókról 
van szó;

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen tömeges elbocsátások esetén, javítva ezáltal 
a munkavállalók esélyeit a teljes átalakulás alatt álló munkaerőpiacon; ajánlja a 
tagállamoknak, hogy a Progress igénybe vétele mellett fokozzák az erre vonatkozó 
bevált gyakorlatok egymással való megosztását;  

7. az Alap használatára buzdítja a tagállamokat az európai célkitűzések megvalósítása, az 
új foglalkozásokhoz szükséges új készségek elsajátítása és az élethosszig tartó tanulás 
ösztönzése érdekében, amely révén a munkavállalók személyes karrierje is fejlődik és 
az Unió nemzetközi szintű versenyképessége is növekedik;

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a felelősségükre, hogy mindent meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy a munkavállalók már a munkahelyük elvesztésének kezdetétől 
érvényesíteni tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal a lehető leggyorsabb és 
legprecízebb legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal kecsegtető állást találjanak;
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9. megállapítja, hogy miután a tagállamokban eltérő a helyzet, ezért igen nagy 
különbségek mutatkoznak az egyes esetek között; kéri ezért a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg egy, a tagállami beavatkozások terén nagyobb rugalmasságot 
biztosító javaslatot, hogy jobban lehessen a nemzeti gazdaságok sajátosságaihoz 
alkalmazkodni, mérlegelve a referencia-időszak és a létesítményi kör kiterjesztésének 
lehetőségét; 

10. kéri a tagállamokat, hogy az Unión belül a vállalkozások számára a gazdasági 
indokból történő elbocsátásokkal kapcsolatban előírt kötelezettségek egységesítése 
révén kerüljék el a verseny torzulását;  

11. kéri a Bizottságot, hogy éves jelentésébe foglalja bele az Alap hatékonyságára 
vonatkozó statisztikákat és a munkába való visszatérést célzó képzési stratégiákat; 

12. kéri a Bizottságot, hogy tegye közzé az Alap tényleges felhasználására vonatkozó 
adatokat, hogy a Parlament utólagos ellenőrzésének lehetővé tétele mellett biztosítva 
legyen a megfelelő európai költségvetési gazdálkodás;


