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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da socialne politike in politike zaposlovanja spadajo v nacionalno 
pristojnost, ki je usklajena z odprto metodo usklajevanja in uporablja vse možne 
sinergije, da se zagotovi pozitiven razvoj Unije glede globalizacije in odgovori na 
izziv socialnega in poklicnega vključevanja v državah članicah; opozarja tudi, da je 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) instrument, ki je bil vzpostavljen 
za podporo tega cilja in za pomoč delavcem v primeru masovnega odpuščanja;

2. zahteva dodelitev sredstev in plačil na proračunsko vrstico ESPG vsaj od naslednjega 
finančnega okvira naprej, da se poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za obravnavo 
dosjejev, da se tako poveča učinkovitost za odpuščene delavce in se standardizirajo 
postopki;

3. poziva države članice, da sodelujejo s socialnimi partnerji vse od začetka priprave 
vlog;

4. zahteva, da države članice ob posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi 
vzpostavijo komunikacijsko in upravno strukturo za ESPG na nacionalni ravni in 
izmenjajo najboljše prakse na evropski ravni, kar bo ESPG omogočilo hitro in 
učinkovito intervencijo v primeru masovnega odpuščanja;

5. opozarja, da Uredba (ES) št. 1927/2006 omogoča več državam, da vložijo skupne 
vloge za pomoč iz ESPG v primeru, da prizadeti delavci v eni geografski regiji ali 
zadevnem sektorju niso koncentrirani v eni in isti državi članici;

6. poziva države članice, da sprejmejo prilagojen pristop pomoči za odpuščene delavce, 
zlasti v primeru množičnih odpuščanj, da se izboljšajo možnosti delavcev na trgu dela, 
ki je v popolni rekonstrukciji; priporoča državam članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem izkoristijo zlasti program Progress;

7. spodbuja države članice, da uporabijo ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za nova delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti Evropske unije v okviru globalizacije;

8. podjetja opozarja, da so odgovorna narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od vsega 
začetka brezposelnosti delavcem zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, da bo 
tako njihova ponovna vključitev čim bolj natančna in hitra, da lahko najdejo stalno 
delo, polno obetov za prihodnost;

9. opaža veliko neenakost med dosjeji zaradi različnih razmer v vsaki državi članici; zato 
poziva Komisijo, da oblikuje predlog, namenjen večji prilagodljivosti meril za pomoč 
državam članicam, da se jih lahko bolje prilagodi posebnim nacionalnim 
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gospodarskim razmeram, ter oceni možnost za podaljšanje referenčnega obdobja in 
razširitev kroga ustanov;

10. zahteva, da se Komisija izogne ustvarjanju izkrivljenja konkurence, in spodbuja 
usklajevanje obveznosti za podjetja, povezana z gospodarskim odpuščanjem v 
Evropski uniji;

11. poziva Komisijo, da v svojem letnem poročilu predstavi statistične podatke o 
učinkovitosti ESPG in strategije usposabljanja na področju vračanja na trg dela;

12. poziva Komisijo, da objavi podatke o učinkoviti rabi ESPG v skrbi za dobro evropsko 
proračunsko upravljanje, da tako Parlamentu omogoči izvajanje naknadnega nadzora.


