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Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Komisija pabrėžia nemažėjančią 

EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl 

didelio masto restruktūrizavimo darbo 

netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 

kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens 

svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti 

konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto 

ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose 

srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo 

rinkose atleistiems darbuotojams, kad 

palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. 

Dėl atviros prekybos, technologinių 

pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai 

perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos, sąveikumo ir 

abipusio poveikio, darosi vis sunkiau 

išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo 

vietų praradimą, todėl ateityje EGF 

mobilizavimas turi būti grindžiamas tik 

dideliu restruktūrizavimo poveikiu. 

Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą 

ypatingos skubos ir nenumatytomis 

aplinkybėmis, taip papildant labiau 

prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš 

ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali 

priemonė ir neturėtų būti įtraukta 

apskaičiuojant viršutines Daugiametės 

finansinės programos biudžeto ribas, kaip 

nustatyta Komisijos komunikate 

„Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri 

apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–

(13) Komisija pabrėžia nemažėjančią 

EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl 

didelio masto restruktūrizavimo darbo 

netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 

kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens 

svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti 

konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto 

ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose 

srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo 

rinkose atleistiems darbuotojams, kad 

palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. 

Dėl atviros prekybos, technologinių 

pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai 

Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos 

Sąjungos arba perėjimo prie mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 

sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis 

sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį 

darbo vietų praradimą, todėl ateityje EGF 

mobilizavimas turi būti grindžiamas tik 

dideliu restruktūrizavimo poveikiu. 

Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą 

ypatingos skubos ir nenumatytomis 

aplinkybėmis, taip papildant labiau 

prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš 

ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali 

priemonė ir neturėtų būti įtraukta 

apskaičiuojant viršutines Daugiametės 

finansinės programos biudžeto ribas, kaip 

nustatyta Komisijos komunikate 

„Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri 
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2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir 

jo priede27; 

apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–

2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir 

jo priede27; 

27 SWD(2018) 171 final ir jo priedas 

COM(2018) 321 final. 

27 SWD(2018) 171 final ir jo priedas 

COM(2018) 321 final. 

Or. en 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Konkretusis EGF tikslas – teikti 

paramą didelio masto netikėto 

restruktūrizavimo atvejais, visų pirma 

susijusiais su globalizacijos keliamais 

uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos 

sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais 

dėl prekybos, finansų ar ekonomikos 

krizėmis, perėjimu prie mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomikos) 

arba su skaitmeninės transformacijos ar 

automatizavimo padariniais. Ypatingas 

dėmesys skiriamas priemonėms, 

padedančioms pačioje nepalankiausioje 

padėtyje esančioms grupėms. 

2. Konkretusis EGF tikslas – teikti 

paramą didelio masto netikėto 

restruktūrizavimo atvejais, visų pirma 

susijusiais su globalizacijos keliamais 

uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos 

sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais 

dėl prekybos, finansų ar ekonomikos 

krizėmis, Jungtinės Karalystės išstojimu iš 

Europos Sąjungos, perėjimu prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos) arba su skaitmeninės 

transformacijos ar automatizavimo 

padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas 

priemonėms, padedančioms pačioje 

nepalankiausioje padėtyje esančioms 

grupėms. 

Or. en 

 

 


