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Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“  

2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 

NL/Finansinių paslaugų veikla“) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018), 

– 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 (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 (A8-0294/2018), 

                                                 
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, kenčiantiems nuo 

esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir 

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

biudžeto priemones; 

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

pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau; 

C. kadangi Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2018/001 NL/ Finansinių paslaugų veikla“ 

dėl finansinės EGF paramos atleidus 1 324 darbuotojus iš darbo ekonomikos sektoriuje, 

kuris priskiriamas NACE 2 red. 64 skyriui (Finansinių paslaugų veikla, išskyrus 

draudimą ir pensijų lėšų kaupimą) NUTS 2 lygmens Nyderlandų Fryzijos (NL 12), 

Drentės (NL 13) ir Overeiselio (NL 21) regionuose; tai yra pirmoji paraiška šiame 

ekonominiam sektoriuje nuo EGF įsteigimo; 

D. kadangi paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais 

intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių 

ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus 

ekonomikos sektoriuje ar yra dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS 2 lygio 

regionuose, būtų iš darbo atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų; 

1. pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos 

sąlygos ir kad Nyderlandai turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 192 500 EUR 

paramą, kuri sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 1 987 500 EUR; 

2. pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos paraišką pateikė 2018 m. vasario 23 d. ir 

kad, Nyderlandams pateikus papildomą informaciją, 2018 m. liepos 20 d. Komisija 

baigė savo vertinimą ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. informavo Parlamentą; 

3. pažymi, kad Nyderlandai teigia, kad darbuotojų atleidimas yra susijęs su pasauline 

finansų ir ekonomikos krize ir jos poveikiu Nyderlandų bankų paslaugoms ir veiklai; 

pripažįsta, kad reaguojant į finansų krizę nustatytos žemos palūkanų normos, 

griežtesnės reguliavimo sąlygos, didelis hipotekos rinkos ir mažųjų ir vidutinių įmonių 

(MVĮ) kreditavimo sumažėjimas lėmė mažesnį pelningumą, dėl to reikėjo kuo skubiau 

mažinti išlaidas; apgailestauja dėl to, kad bankai sumažino darbuotojų skaičių, visų 

pirma, uždarydami regioninius filialus ir pereidami prie internetinės bankininkystės; 

4. pripažįsta, kad nors pastaraisiais metais pastebimas šioks toks atsigavimas, skolinimas 

hipotekos rinkoje tebėra mažesnis nei prieš finansų krizę. 

5. apgailestauja, kad kitų valstybių narių finansų sektoriai patiria panašų spaudimą; 

pripažįsta, kad kai kuriais atvejais darbuotojų atleidimas gali būti vykdomas per 

pernelyg ilgą laikotarpį, siekiant atitikti EGF kriterijus; vis dėlto, ragina valstybių narių 

vyriausybes apsvarstyti, ar EGF galėtų suvaidinti naudingą vaidmenį, sudarant sąlygas 

darbuotojams prisitaikyti prie šių pokyčių; 

6. primena, kad darbuotojai buvo atleisti iš 20 įmonių, dirbančių Nyderlandų 

bankininkystės sektoriuje, ir kad manoma, kad šis atleidimas turės didelį neigiamą 

poveikį vietos ekonomikai, kad nedarbas trijose paraiška apimamose provincijose 

(Fryzijos, Drentės ir Overeiselio) yra didesnis nei šalies vidurkis, o dėl šių atleidimų 

gali būti sunku rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, atleistų darbuotojų 



 

 

išsilavinimas žemas, o darbo ieškančių asmenų yra daug; 

7. pažymi, kad paraiška susijusi su 1 324 atleistais darbuotojais; visgi kelia klausimą, 

kodėl siūlomos priemonės bus skirtos tik 450 iš jų; atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma 

atleistų darbuotojų yra moterys (59 %), priklausiusios administraciniam personalui arba 

priimamojo darbuotojams; taip pat pažymi, kad 27 % atleistų darbuotojų yra vyresni nei 

55 metų amžiaus; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo 

rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių pažeidžiamų 

grupių galimybes grįžti į darbo rinką;  

8. palankiai vertina Nyderlandų sprendimą skirti paramą pažeidžiamoms grupėms ir padėti 

žmonėms keisti profesiją, sektorių ar regioną, įskaitant mokymą mažmeninės prekybos 

sektoriuje ir naujus profesinius profilius, pavyzdžiui, transporto, IT paslaugų ir 

techninių profesijų, kurie suteikia daugiau galimybių įsidarbinti; 

9. pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Nyderlandai planuoja 

taikyti septynių rūšių priemones: priėmimas, ii) pagalba ieškant darbo, iii) judumo 

grupė, iv) verslumo skatinimas: mokymas ir ugdomasis vadovavimas, v) mokymas ir 

perkvalifikavimas, vi) konsultacijos dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, vii) verslumo 

skatinimo išmoka; 

10. pažymi, kad judumo fondas sudaro beveik 30 % viso individualiems poreikiams 

pritaikytų paslaugų paketo; supranta, kad tai apima ugdomąjį vadovavimą žmonėms, 

kuriems kitaip būtų sunku rasti darbą; 

11. pripažįsta, kad Nyderlandai nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų 

paslaugų paketas parengtas glaudžiai konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais ir 

socialiniais partneriais, pvz., su Nyderlandų bankų asociacija (NVB), Nyderlandų 

profesinių sąjungų federacija (FNV) ir Nacionaline krikščioniškąja profesinių sąjungų 

federacija (CNV);  

12. pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus 

atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių 

priemonių;  

13. pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal 

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

sektorių restruktūrizavimo priemonių; 

14. 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;  

15. 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 kad šį paketą reikėtų 

suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; 

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

dokumentais, susijusiais su EGF bylomis; 



 

 

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 

Nyderlandų paraišką „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“ 

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

2018/1675.) 


