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ИЗВЛЕЧЕНИ ПОУКИ / ДОБРИ ПРАКТИКИ
•

В края на периода на прилагане от 2528-те
съкратени работници, към които бяха насочени
мерките, 1879 (84 %) са намерили постоянни
работни места (в това число 77 души са създали
собствени предприятия), 561 (22 %) все още са
били безработни, а 88 вече не са били на
разположение на пазара на труда поради
продължително
обучение,
болест
или
пенсиониране.

•

Германският опит показва, че ползата от ЕФПГ
бе възможността за по-продължителен период на
интервенция в съчетание с по-всеобхватен пакет
от подобрени индивидуализирани мерки. Освен
това фондът създаде възможност за финансиране
на последващи грижи, например по отношение на
работници, приели работа в нова професионална
област. ЕФПГ направи възможни и нови видове
мерки като създаване на групи от лица в сходно
положение, които се оказват много полезни.

•

Според Германия шестмесечният срок за
съставянето на отчета за прилагане е твърде
кратък, като се има предвид сложността на
изискванията за контрол и одит. Германия
посочи, че обмяната на опит между държавитечленки във връзка с прилагането на мерките по
линия на ЕФПГ би била много полезна.

•

Мерките в полза на работниците по линия на
ЕФПГ са били целесъобразно допълнени с други
мерки, по-специално със съфинансираните по
линия на Европейския социален фонд.

Мобилни телефони
27 юни 2007 г.
€ 20 547 446

Участие на ЕФПГ

€ 10 273 723

Критерий за
интервенция

Член 2, буква а) от
Регламент (ЕО) № 1927/2006

Период на прилагане

1 януари 2007 г.―26 юни 2008 г.

Съкращения в щата
през референтния
период

Общо 3303 в две дъщерни
дружества на BenQ на три места:
Мюнхен (1342 съкращения),
Камп-Линтфорт (1719
съкращения) и Бохолт (242
съкращения).

Активни мерки за
заетост

В това число:
- краткосрочни обезщетения,
- помощи за мобилност,
- мерки за обучение,
- намиране на работни места,
- консултации,
- последващи грижи

