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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește că politicile sociale și de ocupare a forței de muncă intră în sfera 
competențelor naționale coordonate prin metoda deschisă de coordonare și utilizează 
toate sinergiile posibile pentru a asigura o dezvoltare pozitivă a Uniunii în fața 
globalizării și a face față provocării reprezentate de integrarea socială și profesională  
în statele membre; reamintește, de asemenea, că Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) este un instrument instituit pentru a susține acest obiectiv și pentru a 
oferi asistență lucrătorilor în caz de concedieri în masă;

2. solicită alocarea de credite și plăți la linia bugetară aferentă FEG, măcar începând cu 
următorul cadru financiar pentru a simplifica utilizarea FEG, pentru a reduce 
termenele de procesare a dosarelor cu scopul creșterii eficacității fondului pentru 
lucrătorii concediați și standardizării procedurilor;

3. solicită statelor membre să implice partenerii sociali încă de la începutul pregătirii 
cererilor; 

4. solicită statelor membre să instituie o structură de comunicare și de administrare a 
FEG la nivel național, în consultare cu toate părțile implicate, și să facă schimb de 
bune practici la nivel european, ceea ce va permite o intervenție rapidă și eficace a 
FEG în caz de concedieri în masă;

5. reamintește că Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 permite mai multor țări să depună 
împreună cereri de asistență din partea FEG atunci când lucrătorii afectați dintr-o 
regiune geografică sau dintr-un anumit sector nu sunt concentrați în același stat 
membru;

6. face apel la statele membre să adopte o abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediați, în special în caz de concedieri în masă, pentru a îmbunătăți 
șansele lucrătorilor pe o piață a muncii aflată în profundă restructurare; recomandă 
statelor membre să intensifice în acest scop schimburile de bune practici, profitând în 
special de programul Progress; 

7. invită statele membre să facă uz de FEG pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi competențe pentru noi locuri de muncă și pentru a 
favoriza învățarea de-a lungul vieții, pentru a permite lucrătorilor să își dezvolte 
cariera personală și să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii în contextul 
globalizării;

8. reamintește întreprinderilor responsabilitatea pe care o au de a lua toate măsurile 
pentru ca, încă de la începutul perioadei lor de șomaj, lucrătorii să își poată valorifica 
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experiența dobândită pentru ca reconversia lor să fie cât mai precisă și rapidă cu 
putință și să își găsească din nou un loc de muncă stabil și cu perspective;

9. constată o foarte mare disparitate între dosare din cauza diversității situațiilor din 
fiecare stat membru; solicită astfel Comisiei să înainteze o propunere care să vizeze o 
mai mare flexibilitate a criteriilor de intervenție pe stat membru în scopul unei mai 
bune adaptabilități la particularitățile economice naționale, evaluând posibilitatea 
extinderii perioadei de referință și a perimetrului instituțiilor;

10. solicită Comisiei să evite apariția unor denaturări ale concurenței, încurajând o 
omogeneizare a obligațiilor întreprinderilor în materie de concediere economică în 
interiorul Uniunii; 

11. invită Comisia să prezinte în raportul său anual statistici privind eficacitatea FEG și 
strategii de formare în materie de reocupare a forței de muncă; 

12. solicită Comisiei să publice date privind utilizarea efectivă a FEG în scopul unei bune 
gestiuni bugetare la nivel european și pentru a permite Parlamentului să exercite un 
control a posteriori. 


