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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016)0490 – C8-0348/2016), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 

(2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20061 (toliau – 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 (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 

13 punktą, 

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

tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0273/2016), 

                                                 
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855. 
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
3 OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 



 

 

A. kadangi, nors globalizacija apskritai skatina ekonomikos augimą, tokiu augimu taip pat 

turėtų būti naudojamasi žmonių, patiriančių neigiamą globalizacijos poveikį, padėčiai 

palengvinti; 

B. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą 

dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir 

ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir 

biudžetines priemones; 

C. kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir 

pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau; 

D. kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ dėl finansinės EGF 

paramos pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos 

kriterijus po to, kai iš įmonės „Microsoft Mobile Oy“ ir 8 jos tiekimo ir tolesnės 

gamybos grandies įmonių Suomijoje, veikiančių NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytame 

ekonominės veiklos sektoriuje (Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi 

veikla), buvo atleisti 2 161 darbuotojai; 

E. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo 

kriterijus; 

F. kadangi, kaip nustatyta EGF reglamento 21 straipsnio 1 dalyje, už finansinę EGF 

remiamų veiksmų kontrolę yra atsakinga susijusi valstybė narė;  

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 

nustatytos sąlygos ir kad todėl Suomija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 

5 364 000 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 8 940 000 EUR; 

2. pažymi, kad Suomija paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. kovo 11 d. 

ir kad, Suomijai pateikus papildomą informaciją, 2016 m. liepos 29 d. Komisija baigė 

paraiškos vertinimą, taigi Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino skaičiuojant 

nuo galutinės paraiškos pateikimo dienos ir padarė išvadą, kad sąlygos finansinei 

paramai iš EGF suteikti yra įvykdytos; 

3. pažymi, kad pagrindinė darbuotojų atleidimo iš įmonės „Microsoft“ priežastis yra 

mažėjanti jos telefonų, kuriuose įdiegta operacinė sistema „Microsoft Windows“, rinkos 

dalis: ji sumažėjo 50 proc. 2009 m. ir 0,6 proc. antrąjį 2016 m. ketvirtį; 

4. primena, kad Sąjungai tenkanti visų darbo vietų IRT sektoriuje dalis pastaraisiais metais 

sumažėjo ir kad IRT sektorius atlieka itin svarbų vaidmenį Suomijos ekonomikoje: IRT 

sektoriuje 2014 m. dirbo 6,7 proc. darbuotojų – tai didžiausia procentinė dalis visose 

valstybėse narėse; mano, kad darbuotojų atleidimai įmonėje „Microsoft“ yra susiję su 

tendencija, kuri daro poveikį visai Suomijos elektronikos pramonei nuo tada, kai 

sumažėjo „Nokia“ rinkos dalis jos kilmės šalyje, ir dėl kurios buvo pateiktos keturios 

ankstesnės paraiškos; daro išvadą, kad šie įvykiai yra tiesiogiai susiję su struktūriniais 

pasaulio prekybos sistemos pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos; 

5. primena, kad programinės įrangos pramonė yra itin tarptautinio pobūdžio ir kad 

sektoriuje vyksta pasaulinio lygmens konkurencija, o tai reiškia, jog visi rinkos dalyviai 

gali konkuruoti dėl tų pačių klientų, o darbuotojų darbo vieta ir kultūrinė aplinka neturi 

didelės reikšmės; 



 

 

6. pripažįsta, kad ši paraiška – tai ankstesnių atvejų, susijusių su „Nokia“ rinkos dalies 

mažėjimu Suomijoje, tęsinys ir kad tikimasi, jog bus pateiktos dar dvi susijusios 

paraiškos dėl IRT sektoriuje atleistų darbuotojų; 

7. pažymi, kad didžioji dalis darbuotojų buvo atleista NUTS 2 lygio regionuose Helsinki-

Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) ir Länsi-Suomi, (FI197) ir kad susijusių 

darbuotojų kompetencija yra labai įvairi, o 89 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 

54 metų; yra susirūpinęs dėl šiuo metu sudėtingos labai kvalifikuotų ir išsilavinusių 

žmonių, kurių įsidarbinimo perspektyvos kitomis sąlygomis tradiciškai būtų labai geros, 

nedarbo padėties ir visų pirma moterų padėties, nes joms bus sunkiau susirasti darbą, 

atsižvelgiant į tai, kad jos sudaro pusę remtinų darbuotojų; 

8. pažymi, kad iki šiol kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusios veiklos 

sektorius buvo dviejų ankstesnių EGF paraiškų objektas; abi paraiškos buvo 

grindžiamos su globalizacija susijusiais kriterijais („EGF/2013/001 FI/Nokia“ ir 

„EGF/2015/005 FI/Computer programming“); 

9. atkreipia dėmesį į IRT sektoriaus svarbą užimtumui Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi ir 

Länsi-Suomi regionuose ir atleistų darbuotojų galimybes prisidėti šioje pramonės 

šakoje, jei bus pakankamai remiamas jų tolesnis švietimas, mokymas ir planai imtis 

verslininkystės; 

10. teigiamai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos nukentėjusiems darbuotojams 

pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas 2015 m. rugsėjo 11 d., t. y. 

gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam 

suderintam paslaugų paketui, nes šie veiksmai atitinka reikalavimus EGF finansinei 

paramai; 

11. džiaugiasi, kad didelė dalis (beveik 80 proc.) viso paramos paketo sumos naudojama 

prie individualių poreikių pritaikytoms paslaugoms; 

12. pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Suomija planuoja 

taikyti šešių rūšių priemones: i) konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas 

parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir verslo paslaugas, iii) profesinį mokymą, iv) 

darbo užmokesčio subsidijas, v) veiklos pradžios dotacijas ir vi) kelionės, nakvynės ir 

perkraustymo išlaidas padengiančias išmokas; pažymi, kad kontrolei ir ataskaitų 

teikimui skirta pakankamai lėšų; 

13. pabrėžia, kad 12 dalyje minėtos darbo užmokesčio subsidijos sudaro 30–50 proc. 

darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudų ir bus mokamos 6–24 mėnesių laikotarpiu; 

ragina valstybes nares naudojant darbo užmokesčio subsidijas griežtai stebėti ir 

užtikrinti, kad įdarbinant atleistą darbuotoją, už kurį mokama subsidija, nebūtų visa 

apimtimi ar iš dalies naudojamas etatas, pagal kurį prieš tai atitinkamoje įmonėje dirbo 

kitas darbuotojas; džiaugiasi, kas Suomijos valdžios institucijos patikino, jog jos tai ir 

daro; 

14. pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sudaro 16,64 proc. bendros suderintam 

prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos, t. y. bus gerokai 

mažesnė nei 35 proc. riba, nustatyta pagal EGF reglamentą, ir kad aktyvus tikslinių 

paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje yra tų priemonių 

taikymo sąlyga; 



 

 

15. ragina Komisiją įvertinti pajamų paramos priemonių poveikį per kelerių metų laikotarpį 

ir pateikti atitinkamą informaciją, siekiant užtikrinti, kad šiomis priemonėmis remiamas 

aukštos kokybės užimtumas ir jos nenaudojamos trumpalaikėms mažos vertės sutartims 

subsidijuoti; 

16. pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo 

parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų, socialinių, nacionalinių ir regionų 

partnerių atstovais; 

17. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes; tikisi, kad siūlomi 

mokymai bus pritaikyti prie atleistų darbuotojų poreikių, įgūdžių ir kompetencijos bei 

prie dabartinės verslo aplinkos; 

18. pažymi, kad teikiant paramą pagal „Microsoft“ paraišką bus bendradarbiaujama 

įgyvendinant 2014–2020 m. Europos darbo jėgos judumo projektą, kuris yra 

nacionalinis EURES paslaugų vystymo projektas; pažymi, kad regioniniu lygmeniu, 

bendradarbiaujant su EGF ir EURES tarnybomis, bus rengiami tarptautinės darbuotojų 

paieškos renginiai; palankiai vertina šias priemones ir tai, kad Suomijos valdžios 

institucijos ragina atleistus darbuotojus visapusiškai naudotis turima laisvo judėjimo 

teise; 

19. pažymi, kad pasitelkiant Europos socialinį fondą parengtas nacionalinių priemonių 

paketas „Įdarbinančios bendrovės ir darbuotojus atleidžiančios bendrovės sąsajų 

modeliai“; atkreipia dėmesį tai, kad šio paketo priemonių įgyvendinimo rezultatai gali 

būti naudingi įgyvendinant projektus pagal šią EGF paraišką; palankiai vertina 

Suomijos valdžios institucijų pastangas, dedamas ieškant sąsajų su kitais veiksmais, 

finansuojamais iš nacionalinių ar Sąjungos fondų; 

20. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie 

individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas 

darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti 

pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; 

21. pažymi, kad ankstesnių EGF paraiškų atveju tiesiogiai atleistam darbuotojui teikiama 

paslauga pasiteisino kaip labai naudinga; 

22. atkreipia dėmesį į tai, jog Suomijos valdžios institucijos patvirtino, kad siūlomi 

veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines 

priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad šie veiksmai papildo 

struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; primena savo raginimą Komisijai 

teikti metinį lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai 

laikomasi esamos tvarkos ir kad nesidubliuotų Sąjungos finansuojamos paslaugos; 

23. džiaugiasi, jog Suomija patikino, kad finansinė parama iš EGF nepakeis veiksmų, kurių 

susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis; 

24. palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti 

išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į dėl naujo tvarkaraščio 

atsiradusį laiko trūkumą ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui; 

25. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 



 

 

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

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

27. 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 

(Suomijos paraiška „EGF/2016/001 FI/Microsoft“) 

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

2016/1857.) 


