Perlos
Referenčni dokument

EGF/2007/004

Država članica

Finska

Sektor

mobilni telefoni

Predloženo Evropski komisiji

18. julija 2007

Skupni odhodki

2 642 506 EUR

Prispevek ESPG

1 321 253 EUR

Merilo za pomoč

člen 2(c) v zvezi z „majhnim trgom
dela“
Uredba (ES) št. 1927/2006

Obdobje izvedbe

od 5. marca 2007 do 18. julija 2008

Presežni delavci v
referenčnem obdobju

Skupaj 915 presežnih delavcev,
in sicer 906 iz dveh proizvodnih
obratov družbe Perlos Oyj (v mestih
Joensuu ter Kontiolahti) ter 9 pri
dobaviteljih iz zgornjega dela nabavne
verige. Do vseh odpuščanj je prišlo pri
podjetjih v finski regiji Severna
Karelija.

Aktivni ukrepi zaposlovanja

Vključujejo:
– poklicno svetovanje,
– usposabljanje in prekvalifikacijo,
– spodbujanje podjetništva,
– nadomestila za mobilnost,
– vavčerje za izplačilo subvencij ter
– analize poklicnih znanj in
sposobnosti.

Pridobljena spoznanja/dobre prakse

•

Pomen svetovanja, ki je na voljo že med odpovednim
rokom.

•

Obdobje izvedbe je bilo prekratko za več načrtovanih
ukrepov, vključno s pripravo na ustanavljanje novih
podjetij.

•

Usposabljanje okoli 400 udeležencev za nova delovna
mesta v prihodnosti ima velike prednosti ne le za
delavce, ampak tudi za celotno regijo, ki je oddaljena
in jo ogroža upadanje števila prebivalcev.

•

Ukrepi družbe Perlos so organom regije Severna
Karelija omogočili pripravo načrtov ukrepov v
primeru prihodnjih množičnih odpuščanj.

•

Razvoj in ohranitev obširnega omrežja zainteresiranih
strani sta koristna za podporo presežnih delavcev in
njihovo hitro ponovno vključitev v delovno razmerje.

•

Zgodnje sodelovanje s Komisijo je prispevalo k
oblikovanju ambicioznejšega svežnja ukrepov za
delavce, kot bi bilo sicer mogoče, z zanesljivo stopnjo
gotovosti, da se sveženj lahko izvede s pomočjo
ESPG.

•

Nekaterih inovativnih idej ni bilo mogoče izvesti
zaradi nacionalne zakonodaje, ki jim ni namenila
nobenih nadomestil.

•

Končno poročilo zajema analizo prednosti,
pomanjkljivosti, tveganj in priložnosti, ki so se
pojavili pri tem primeru, kar bo morda uporabno tudi
pri načrtovanju drugih primerov.

