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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że polityka socjalna i polityka zatrudnienia należą do kompetencji 
krajowych koordynowanych za pomocą otwartej metody koordynacji 
i wykorzystujących wszystkie możliwe synergie, aby zapewnić pomyślny rozwój Unii 
w dobie globalizacji oraz stawić czoła wyzwaniu, jakim jest integracja społeczna 
i zawodowa w państwach członkowskich; przypomina też, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest instrumentem utworzonym w celu 
wspierania tego celu i niesienia pomocy pracownikom w przypadkach grupowych 
zwolnień;

2. zwraca się o przyznanie środków i płatności z linii budżetowej EFG co najmniej od 
początku kolejnych ram finansowych, aby uprościć ich wykorzystanie, skrócić 
terminy rozpatrywania wniosków i zwiększyć ich skuteczność dla zwolnionych 
pracowników, oraz znormalizować procedury;

3. wzywa państwa członkowskie do włączenia partnerów społecznych do uczestnictwa 
w procesie od początku przygotowywania wniosków; 

4. zwraca się do państw członkowskich o utworzenie na szczeblu krajowym struktury 
komunikacyjnej i administracyjnej EFG, utrzymującej kontakt z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, i o wymianę najlepszych wzorców na szczeblu 
europejskim, co umożliwi szybką i skuteczną interwencję EFG w przypadku 
grupowych zwolnień;

5. przypomina, że rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 pozwala wszystkim krajom 
składać wspólne wnioski o udzielnie wsparcia z EFG, jeżeli pochodzący z danego 
regionu lub sektora pracownicy dotknięci zwolnieniami nie są skoncentrowani w tym 
samym państwie członkowskim;

6. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia indywidualnego podejścia do pomocy na 
rzecz zwolnionych pracowników, w szczególności w przypadkach masowych 
zwolnień, aby zwiększyć szanse pracowników na rynku pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom członkowskim, aby w tym celu nasiliły wymianę 
najlepszych praktyk, korzystając mianowicie z programu Progress; 

7. zachęca państwa członkowskie do korzystania z EFG, aby realizować europejskie 
cele, promować nowe umiejętności na nowych stanowiskach pracy i wspierać 
kształcenie się przez całe życie, aby umożliwić pracownikom rozwijanie kariery 
osobistej oraz przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;
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8. przypomina przedsiębiorstwom, że spoczywa na nich odpowiedzialność za uczynienie 
wszystkiego co możliwe, aby pracownicy od początku okresu bezrobocia mogli 
zaświadczyć o zdobytym doświadczeniu, aby ich przekwalifikowanie było możliwie 
jak najtrafniejsze i najszybsze oraz aby znaleźli stałą pracę z widokami na przyszłość;

9. stwierdza, że wnioski są bardzo zróżnicowane ze względu na zróżnicowane sytuacje w 
poszczególnych państwach członkowskich; w związku z tym zwraca się do Komisji o 
przygotowanie wniosku w celu zwiększenia elastyczności kryteriów interwencji 
według państw członkowskich w trosce o lepsze dostosowanie do krajowej specyfiki 
gospodarczej, oceniając możliwość przedłużenia okresu referencyjnego i rozszerzenia 
obszaru przedsiębiorstw;.

10. zwraca się do Komisji o unikanie tworzenia zakłóceń konkurencji poprzez wspieranie 
ujednolicania obowiązków przedsiębiorstw w zakresie zwalniania z przyczyn 
ekonomicznych w Unii; 

11. zachęca Komisję do przedstawienia w swoim rocznym sprawozdaniu statystyk w 
sprawie skuteczności EFG oraz strategii szkoleń w zakresie powrotu do pracy; 

12. zwraca się do Komisji o publikację danych w sprawie rzeczywistego wykorzystania 
EFG w trosce o dobre europejskie zarządzanie budżetowe, aby umożliwić 
Parlamentowi późniejszą kontrolę. 


