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Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas pagal paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva“  

2017 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“) 

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0496 – C8-0322/2017), 

– 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. tarpinstitucinis 

susitarimas), 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 (A8-0346/2017), 

                                                 
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 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; 

B. kadangi Sąjungos finansinė parama iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti 

dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau; 

C. kadangi Italija pateikė paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva“ dėl finansinės EGF 

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

kriterijus po to, kai iš įmonės „Almaviva Contact SpA“, vykdančios veiklą NACE 2 red. 

82 skyriui priskiriamos ekonominės veiklos sektoriuje (Administracinė veikla, įstaigų ir 

kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla) NUTS 2 lygio Italijos Lacijaus regione (ITI4), iš 

darbo atleisti 1 646 darbuotojai; kadangi numatoma, kad taikant priemones dalyvaus 

1 610 iš darbo atleistų darbuotojų;  

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

nustatytos sąlygos ir kad pagal tą reglamentą Italija turi teisę gauti finansinę 

3 347 370 EUR paramą, kuri sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 5 578 950 EUR; 

2. pažymi, kad Italijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. gegužės 9 d. ir kad, 

Italijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. rugsėjo 26 d. Komisija baigė savo 

vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;  

3. primena, kad ekonomikos krizė padarė didelį poveikį rinkodaros paslaugų ir pagalbos 

prekių bei paslaugų pirkėjams kainoms, todėl sumažėjo paslaugų teikėjų apyvarta ir 

pelnas; atsižvelgdamas į tai, kad darbo jėgos sąnaudos iš esmės yra didžiausios 

gamybos sąnaudos skambučių centro sektoriuje, pažymi, kad įmonės sureagavo į 

minėtas nepalankias sąlygas – vykdė perkėlimus, ėmėsi su darbo jėgos sąnaudų keitimu 

susijusių veiksmų arba įmonės buvo uždaromos; apgailestauja, kad nuo 2009 m. iki 

2014 m. pirmojo ketvirčio trečdalis visų šio sektoriaus įmonių Italijoje nutraukė veiklą; 

4. pripažįsta, kad šie atleidimai iš darbo yra tiesiogiai susiję su 45 % sumažėjusiomis 

įmonės „Almaviva“ centro Romoje pajamomis 2011–2016 m.; apgailestauja, kad 

nebuvo įmanoma pasiekti susitarimo su Italijos vieningąja profesinių sąjungų atstovybe 

(RSU) dėl plano, kaip suderinti įmonės „Almaviva“ centro Romoje darbo jėgos 

sąnaudas su kitų įmonės „Almaviva“ darbo centrų Italijoje darbo jėgos sąnaudomis, 

pagal kurį darbo užmokestis iš tiesų būtų sumažintas, todėl centras Romoje buvo 

uždarytas; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad skambučių centro sektoriaus darbuotojai turėtų būti labiau 

apsaugoti, o tai, visų pirma, reiškia, kad reikėtų vengti darbuotojus perkelti iš vieno 

centro į kitą, nes tokie veiksmai naudojami kaip tam tikra strategija siekiant priverstiniu 

būdu skatinti masinius atleidimus iš darbo; 

6. pripažįsta, kad regioninė ir vietos ekonomika labai pamažu atsigauna po didelių 

sunkumų dėl ekonomikos ir finansų krizės ir kad kyla grėsmė, jog masiniai atleidimai iš 

darbo sustabdys ar nutrauks šį atsigavimą; pabrėžia, kad siekiant to išvengti labai 

svarbios yra aktyvios darbo rinkos priemonės, kaip antai EGF bendrai finansuojamos 

priemonės; 



 

 

7. pažymi, kad 79 % tikslinių paramos gavėjų yra moterys ir kad didžioji jų dalis yra 30–

55 metų amžiaus; apgailestauja, kad nebuvo įmanoma rasti perspektyvaus sprendimo, 

kaip išvengti jų atleidimo iš darbo, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad mažiau tikėtina, 

kad šios amžiaus grupės moterys pasiliks ir darys pažangą darbo rinkoje, nes joms 

sunku užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą dėl jų kaip neoficialių 

slaugytojų pareigų, taip pat dėl lygių galimybių darbo vietoje trūkumo; 

8. pabrėžia, kad teikiant mokymo ir individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas 

reikėtų visapusiškai atsižvelgti į šios darbuotojų grupės ypatumus, visų pirma į didelę 

moterų dalį; palankiai vertina tai, kad numatyta skirti 680 000 EUR priklausomų 

asmenų globėjų išlaidoms kompensuoti; 

9. teigiamai vertina tai, kad Italijos valdžios institucijos tiksliniams paramos gavėjams prie 

individualių poreikių pritaikytas paslaugas pradėjo teikti 2017 m. balandžio 6 d., t. y. 

anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam 

paslaugų paketui; 

10. pažymi, kad į šią paraišką įtrauktiems iš darbo atleistiems darbuotojams Italija planuoja 

taikyti šias aštuonių rūšių priemones: i) individualus orientavimas, ii) pagalba ieškant 

darbo, iii) mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, iv) reintegracijos į darbo 

rinką čekiai, v) verslumo parama, vi) parama verslui steigti, vii) priklausomų asmenų 

globėjų išlaidų kompensavimas ir viii) su judumu susijusių išlaidų kompensavimas; 

pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 13,34 % visos prie individualių 

poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu EGF reglamente 

nustatyta maksimali 35 % riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus 

tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje; 

11. palankiai vertina tai, kad įsteigtas komitetas, kurį sudaro Ekonominės plėtros 

ministerijos (MiSE1), Nacionalinės darbo rinkos aktyvumo skatinimo agentūros 

(ANPAL2), Lacijaus regiono ir profesinių sąjungų atstovai, strategijai ir priemonėms, 

taikomoms siekiant paremti buvusius įmonės „Almaviva“ darbuotojus, apibrėžti, taip 

pat suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui parengti; 

12. supranta, kad reintegracijos į darbo rinką čekių naudojimas yra naujovė, jie buvo 

naudoti tik vienu ankstesniu atveju; pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įvertinti tokių 

priemonių veiksmingumą, kai praeis pakankamai laiko ir bus prieinami duomenys; 

13. pabrėžia, jog Italijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai nebus remiami 

pagal kitas Sąjungos finansines priemones ir kad šie veiksmai bus papildyti tik ESF arba 

nacionalinėmis lėšomis finansuojamais veiksmais;  

14. primena, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, 

kurį remia EGF, reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir 

reikalingus įgūdžius ir kad šį paketą reikėtų pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus 

išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; 

                                                 
1  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). 
2  Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). 



 

 

15. palankiai vertina Italijos vyriausybės įsipareigojimą nustatyti naują telekomunikacijų 

sektoriaus darbuotojams skirtą teisinį pagrindą siekiant išvengti kitų tokių atveju kaip 

šis, kai pateikta paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“;  

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

nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar 

sektorių restruktūrizavimo priemonių; 

17. ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose 

pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo 

perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie 

EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų 

darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;  

18. primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais 

dokumentais, susijusiais su EGF bylomis; 

19. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

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

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

21. 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 (Italijos 

paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“) 

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

2017/2192.) 


