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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2015)0041 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“  

2015 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, 

bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą 

(Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 

2015/2016(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2015)0013 – C8-0010/2015), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 

fondą1 (EGF Reglamentas), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2, ypač į 

jo 12 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo3 (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 

punktą, 

– atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 

13 punktą, 

                                                 
1  OL L 406, 2006 12 30, p. 1. 
2  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
3  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 



 

 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0036/2015), 

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl 

esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis 

į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones; 

B. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. 

gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba 

atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir 

veiksmingiau; 

C. kadangi tai viena iš dviejų paskutinių paraiškų, kurios bus svarstomos pagal 2006 m. 

EGF reglamentą, ir kadangi priimtame Reglamente (ES) Nr. 1309/20131 atspindimas 

Europos Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį 

mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų 

numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo 

veiksmingumą ir sutrumpinti Europos Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų 

vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos 

gavėjų sąrašą, įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti 

paskatas nuosavam verslui steigti; 

D. kadangi Lenkija pateikė paraišką „EGF/2013/009 PL/Zachem“ dėl finansinės paramos 

iš EGF, nes iš įmonės „Zakladi Chemizne Zachem“ ir dviejų jos tiekėjų, vykdančių 

NACE 2 red. 20 skyriaus „Chemikalų ir cheminių produktų gamyba“ veiklą Kujavijos 

Pamario NUTS 2 vaivadijoje, dėl gamybos nutraukimo ir įmonės „Zachem“ 

reorganizavimo buvo atleista 615 darbuotojų; kadangi 404 asmenys iš 615 atleistų 

darbuotojų įsiregistravo kaip bedarbiai Bydgoščiaus pavieto užimtumo įstaigoje; 

kadangi minėti darbuotojų atleidimai, susiję su mažėjančia Sąjungos chemijos pramonės 

rinkos dalimi, vyko per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. kovo 31 d. iki 2013 m. liepos 

31 d.;  

E. kadangi iš EGF prašomos finansinės paramos suma yra 115 205 EUR (50 proc. viso 

biudžeto); 

F. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo 

kriterijus;  

1. pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, todėl 

pritaria Komisijai, kad Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą; 

2. pažymi, kad 2013 m. spalio 9 d. Lenkijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF 

finansinei paramai gauti pagal EGF reglamentą, kuriame nenustatytas tikrinimo 

                                                 
1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855). 



 

 

terminas, ir kad 2015 m. sausio 21 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; 

3. reiškia susirūpinimą ilga procedūra, kuri truko nuo pirmųjų atleidimų iš darbo dienos iki 

paraiškos įvertinimo; primena, kad EGF tikslas – kuo greičiau pasiūlyti pagalbą 

atleistiems darbuotojams; 

4. palankiai vertina tai, kad Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti 

darbuotojams skubią paramą, 2013 m. kovo 4 d. (gerokai anksčiau prieš priimant 

sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam 

suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti 

priemones pagal individualius poreikius; 

5. pažymi, kad 1992–2012 m. Sąjungos dalis pasaulio chemikalų rinkoje smarkiai 

sumažėjo nuo 35,2 proc. 1992 m. iki 17,8 proc. 2012 m.1; atkreipia dėmesį į tai, kad, 

remiantis pastarųjų metų tendencijomis, chemikalų gamyba buvo perkeliama į Aziją, 

visų pirma į Kiniją, kurioje dėl didėjančių pardavimų besiformuojančiose rinkose ir 

mažesnių darbo sąnaudų, galimybių patekti į rinkas, subsidijų, mokesčių ir reguliavimo 

chemikalų gamyba išaugo nuo 8,7 proc. 2002 m. iki 30,5 proc. 2012 m.; todėl mano, 

kad darbuotojų atleidimai iš įmonės „Zachem“ ir dviejų jos tiekėjų yra susiję su 

esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, kuriuos nulėmė 

globalizacija;  

6. pabrėžia, kad „Zachem“ buvo didžiausias darbdavys šioje vietovėje ir kad per nurodytą 

ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai arba netiesiogiai iš „Zachem“ atleisti darbuotojai sudarė 

60 proc. visų neseniai Bydgoščiaus pavieto užimtumo įstaigos įregistruotų darbo 

netekusių asmenų;  

7. pažymi, jog tikimasi, kad „Zachem“ ir jos tiekėjų darbuotojų atleidimas turės neigiamo 

poveikio Kujavijos Pamario vaivadijai, kurios nedarbo lygis buvo didžiausias šalyje ir 

2013 m. birželio mėn. siekė 17,4 proc., nepaisant to, kad regionas pasinaudojo 

ekonomikos plėtra;  

8. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal EGF remiamos priemonės skirtos 50 labiausiai 

nukentėjusių darbuotojų ir apima 2 toliau nurodytas priemones: samdos paskatas ir 

intervencinius darbus; 

9. pažymi, kad didžiausia prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidų dalis bus 

skirta 45 darbuotojams numatytoms samdos paskatoms, kuriomis siekiama suteikti 

paskatas tiems darbdaviams, kurie nuspręs šiuos darbuotojus priimti į darbą bent 24 

mėnesiams;  

10. pažymi, kad mažesnės apimties parama teikiama 5 atleistiems darbuotojams, kuriems 

yra daugiau kaip 50 metų, siekiant padengti jų socialinio draudimo įmokas; taip pat 

pažymi, kad šiai amžiaus grupei gresia didesnė užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš 

darbo rinkos rizika; 

11. palankiai vertina tai, kad EGF priemonės papildomos pagal struktūrinius fondus 

finansuojamais veiksmais; ypač pažymi, kad suderintu prie individualių poreikų 

pritaikytu paslaugų paketu siekiama papildyti daugelį esamų bendrai iš Europos 

                                                 
1 Europos chemijos pramonė. 2013 m. faktai ir skaičiai, CEFIC 

(\http://www.cefic.org/Facts-and-Figures). 



 

 

socialinio fondo finansuojamų priemonių, kuriomis naudojasi atleisti darbuotojai pagal 

Žmogiškojo kapitalo veiksmų programą, taip pat kitas priemones, kurias vykdo regiono 

užimtumo tarnybos; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti, jog tokiais papildomų 

veiksmų atvejais būtų išvengta dvigubo finansavimo; 

12. pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytas priemones numatyta įgyvendinti iki 

2015 m. rugsėjo 30 d. ir kad, atsižvelgiant į negalutinius duomenis, iki šios dienos 36 

asmenys rado naują darbą dėl to, kad pasinaudojo pakete numatytomis paslaugomis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. pabaigoje suplanuoto biudžeto įvykdymas siekė 

59 proc.; 

13. džiaugiasi tuo, kad provincijos Socialinio dialogo komitetas aptarė galimybes teikti 

pagalbą „Zachem“ ir jos tiekėjų atleistiems darbuotojams ir kad individualiems 

poreikiams pritaikytų priemonių paketo pasiūlymas buvo svarstomas Bydgoščiaus 

Užimtumo tarybos posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo profesinių sąjungų, verslo, 

vietos ir regioninių valdžios institucijų atstovai; 

14. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus 

mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą;  

15. palankiai vertina tai, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę 

gauti EGF paramą, taikyti ir toliau bus taikomi moterų ir vyrų lygybės bei 

nediskriminavimo principai; 

16. taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias 

darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; 

primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal 

nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių 

restruktūrizavimo priemonių; 

17. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

18. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai. 



 

 

PRIEDAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS 

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 

2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 

susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 

finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“) 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 

2015/469.) 


