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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad socialinė ir darbo politika priklauso nuo atviruoju koordinavimo metodu 
ir naudojant visas galimas sąveikas koordinuojamų nacionalinių kompetencijų siekiant 
užtikrinti teigiamą Sąjungos vystymąsi globalizacijos akivaizdoje ir spręsti socialinės 
ir profesinės integracijos valstybėse narėse problemas; taip pat primena, kad Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) yra priemonė, kuri buvo 
sukurta šiam tikslui paremti ir padėti darbuotojams masinio atleidimo iš darbo atveju;

2. ragina pradedant bent nuo kitos finansinės programos EGF biudžeto eilutei lėšas 
siekiant supaprastinti jo naudojimą, sutrumpinti bylų tvarkymo terminus, kad būtų 
padidintas veiksmingumas atleistų darbuotojų atžvilgiu, ir suvienodinti procedūras;

3. ragina valstybes nares nuo pačios prašymų rengimo pradžios įtraukti socialinius 
partnerius; 

4. prašo valstybių narių palaikant ryšius su visomis dalyvaujančiomis šalimis sukurti 
nacionalinio lygio EGF komunikacijos ir administravimo struktūrą ir Europos lygiu 
keistis pažangiausia praktika, nes masinio atleidimo iš darbo atveju tai padės EGF 
nelesiant ir veiksmingai sureaguoti;

5. primena, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006 l kelios šalys kartu gali EGF 
pateikti paramos prašymus, kai jie susiję su tam tikro geografinio regiono ar sektoriaus 
darbuotojais, kurie nėra sutelkti toje pačioje valstybėje narėje;

6. ragina valstybes nares taikyti individualų pagalbos atleistiems darbuotojams metodą, 
ypač masinio atleidimo iš darbo atvejais, siekiant pagerinti darbuotojų galimybes 
darbo rinkoje, kurioje vyksta plataus masto restruktūrizacija; todėl rekomenduoja 
valstybėms narėms sustiprinti keitimąsi pažangiausia praktika, visų pirma naudojantis 
programa „Progress“; 

7. ragina valstybes nares naudoti EGF įgyvendinant Europos tikslus, skatinant 
populiarinant naujas kompetencijas naujoms darbo vietoms ir skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą, siekiant, kad darbuotojai galėtų plėtoti savo asmeninę karjerą, ir siekiant 
prisidėti prie Sąjungos konkurencingumo didinimo globalizacijos kontekste;

8. primena įmonėms jų atsakomybę įgyvendinti viską, kas būtina, kad darbuotojai nuo 
pat jų nedarbo laikotarpio pradžios galėtų patvirtinti įgytą patirtį tam, kad jie galėtų 
kuo tiksliau ir kuo greičiau persikvalifikuoti ir kad jie galėtų rasti pastovų ir 
perspektyvų darbą;

9. konstatuoja, kad dėl skirtingos padėties kiekvienoje valstybėje narėje, atvejai labai 
skiriasi; todėl prašo Komisijos pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų leidžiamas didesnis 
įsikišimo kriterijų lankstumas atskiroms valstybėms narėms, siekiant geriau 
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prisitaikyti prie nacionalinių ekonomikos ypatumų, įvertinant galimybę pratęsti 
atskaitos laikotarpį ir išplėsti įmonių kriterijus;

10. prašo Komisijos vengti konkurencijos iškraipymo kūrimo ir skatinti įmonių 
įsipareigojimų atleidimo iš darbo dėl ekonominių priežasčių atveju suvienodinimą 
Europos Sąjungoje; 

11. ragina Komisiją savo metinėje ataskaitoje pateikti EGF veiksmingumo ir mokymų, 
skirtų sugrįžti į darbą, strategijų statistiką; 

12. siekiant gero Europos biudžeto valdymo, prašo Komisijos paskelbti faktinio EGF 
naudojimo duomenis, kad Parlamentas galėtų vykdyti ex post kontrolę. 


