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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 13
1 konstatuojamoji dalis

(1) Nepaisant bendrai teigiamo
globalizacijos poveikio augimui ir 
užimtumui Bendrijoje, tikslinga įsteigti 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondą (toliau − EGF), kurio 
pagalba Bendrija rodytų solidarumą su 
prekybos sektoriaus darbuotojais, atleistais 
mažinant darbo vietų skaičių dėl pasaulio 
prekybos pokyčių;

1) Atsižvelgiant į globalizacijos poveikį
augimui ir užimtumui Bendrijoje, tikslinga 
įsteigti Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą 
(toliau − EGF), kurio pagalba Bendrija 
rodytų solidarumą su prekybos sektoriaus 
darbuotojais, atleistais mažinant darbo vietų 
skaičių dėl pasaulio prekybos pokyčių;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime 1 konstatuojamoji dalis performuluojama, suteikiant jai realistiškesnį toną.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 14
1 konstatuojamoji dalis

(1) Nepaisant bendrai teigiamo 
globalizacijos poveikio augimui ir 
užimtumui Bendrijoje, tikslinga įsteigti 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondą (toliau − EGF), kurio 
pagalba Bendrija rodytų solidarumą su 
prekybos sektoriaus darbuotojais, atleistais 
mažinant darbo vietų skaičių dėl pasaulio 
prekybos pokyčių; 

(1) Nepaisant bendrai teigiamo 
globalizacijos poveikio augimui ir 
užimtumui Bendrijoje, tikslinga įsteigti 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondą (toliau − EGF), kurio 
pagalba Bendrija rodytų nešališką
solidarumą su prekybos sektoriaus 
darbuotojais, atleistais mažinant darbo vietų 
skaičių dėl pasaulio prekybos pokyčių;

Or. el

Pagrindimas

Labai svarbu, kad EGF parama Europos dabuotojams būtų teisinga ir būtų suvokiama kaip 
esanti teisinga.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 15
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1) Su neigiamu globalizacijos poveikiu 
visų pirma turėtų būti kovojama pagal 
ilgalaikę, tvarią Bendrijos prekybos 
politikos strategiją, kurios laikantis būtų 
siekiama aukštų socialinių ir ekologinių 
standartų visame pasaulyje;

Or. en

Pagrindimas

Neigiamą globalozacijos poveikį užimtumui turėtų atsverti aktyvi ir tvari Bendrijos prekybos 
politika. EGF turėtų būti antrosios svarbos priemonė. 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 17
1b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(1b) Siekiant geriau suprasti įmonių 
perkėlimo į užsienį problemos mastą, 
reikia, kad Komisija nuolat stebėtų, atliktų 
išsamesnius tyrimus ir pateiktų ataskaitas, 
įskaitant smulkesnes į užsienį perkeltų 
įmonių konkurencijos poveiko ES 
pramonei prognozes, tinkamas duomenų 
apie perkeliamų į užsienį darbo vietų 
skaičiaus ir sektorių sudėties tendencijas 
rinkimo programas, tikslią  įmonių 
perkėlimo į užsienį ekonominių kaštų 
(įskaitant prarastas pajamas iš mokesčių ir 
socialines išlaidas, reikalingas atleistiems 
darbuotojams remti) analizę, duomenis 
apie darbuotojų perkėlimą į kitą darbo vietą 
ir jų naujojo darbo užmokesčio dydį, taip 
pat platesnio poveikio bendrijoms analizę.  

Or. en

Pagrindimas

Ankstyvos perspėjančios nuostatos ir įmonių perkėlimo į užsienį poveikio įvertinimo 
duomenys –būtinos priemonės, siekiant parengti tinkamą Bendrijos politikos atsaką.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 18
2 konstatuojamoji dalis

2) EGF turėtų teikti konkrečią vienkartinę 
pagalbą darbuotojams dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukenčiančiose vietovėse ar
sektoriuose, siekdama palengvinti jų 
reintegraciją į darbo rinką;

2) EGF turėtų teikti konkrečią vienkartinę 
pagalbą darbuotojams ypač smarkiai 
struktūrinių pokyčių dėl globalizacijos
paveiktose vietovėse ar sektoriuose, 
siekdama palengvinti jų reintegraciją į darbo 
rinką;

Or. de

Pagrindimas

Tolesnis Europos vidaus rinkos vystymas ir pati globalizacija yra pageidautini reiškiniai.  
Struktūriniai pokyčiai būtini ir būdingi dėl to, kad baigiama kurti vidaus rinka ir vyksta 
globalizacijos procesas, kurie leis geriau paskirstyti išteklius ir pagerinti visuomenės kaip 
visumos gyvenimo standartus.  Taigi „ekonomikos sutrikdymo“ paminėjimo nepakanka.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 19
4 konstatuojamoji dalis

4) EGF remiami veiksmai turėtų būti 
nuoseklūs, suderinami su kitomis Bendrijos 
politikos kryptimis ir atitinkantys jos acquis.

4) EGF remiami veiksmai turėtų būti 
nuoseklūs, suderinami su kitomis Bendrijos 
politikos kryptimis ir atitinkantys jos acquis 
ir ypač veiksmus, kurių ėmėsi struktūriniai 
fondai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 20
5 konstatuojamoji dalis

5) Pagal šį reglamentą finansuojamai veiklai 
negali būti teikiama finansinė parama pagal 
kitas Bendrijos finansines priemones.

5) Pagal šį reglamentą finansuojamai veiklai 
negali būti teikiama finansinė parama pagal 
kitas Bendrijos finansines priemones. 
Tačiau ją būtina derinti su regionų plėtros 
srityje jau taikomomis ir planuojamomis 
taikyti modernizavimo ir restruktūrizavimo 
priemonėmis, vengiant kurti lygiagrečius ir 
papildomus EGF lėšomis finansuojamos 
veiklos valdymo organus.  

Or. en

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 21
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondas, toliau − EGF, siekiant suteikti
Bendrijai galimybę remti dėl esminių 
struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių 
mažinant darbo vietas atleistus darbuotojus, 
kai dėl jų atleidimo regiono ar vietos 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį.

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondas, toliau − EGF, siekiant suteikti 
Bendrijai galimybę remti dėl esminių 
struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių 
mažinant darbo vietas atleistus darbuotojus, 
kai dėl jų atleidimo regiono ar vietos 
ekonomikos antriniai ir tretiniai sektoriai
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patiria didelį neigiamą poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Žamės ūkio sektoriuje turėtų būti naudojamos specialios Bendrosios žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) priemonės.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 22
2 straipsnio įvadinė dalis

EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių patiriamas didelis ekonomikos 
sutrikdymas, ypač smarkiai auga importas į 
ES, laipsniškai mažėja ES rinkos dalis tam 
tikrame sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis ir dėl šių priežasčių: 

EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių patiriamas didelis ekonomikos 
sutrikdymas, ypač smarkiai auga importas į 
ES, smarkiai mažėja ES rinkos dalis tam 
tikrame sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis ir dėl šių priežasčių: 

Or. en

Pagrindimas

EGF turėtų galėti veikti atsiradus staigiam dideliam ES rinkos dalies sumažėjimui dėl 
priežasčių, minimų šiame straipsnyje. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 23
2 straipsnio įvadinė dalis

EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių patiriamas didelis ekonomikos 
sutrikdymas, ypač smarkiai auga importas į 
ES, laipsniškai mažėja ES rinkos dalis tam 
tikrame sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis ir dėl šių priežasčių:

EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių patiriamas didelis ekonomikos 
sutrikdymas, ypač smarkiai auga importas į 
ES, laipsniškai mažėja ES rinkos dalis tam 
tikrame sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis arba kitas ES valstybes 
nares, ir dėl šių priežasčių:

Or. el
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Pagrindimas

Taikant šį fondo paramos kriterijų būtina taip pat atsižvelgti į vidinį bendrovių perkėlimą į 
kitas valstybes nares, kuris akivaizdžiai atsiranda, siekiant išvengti neteisybės, kylančios, kai 
daromas skirtumas tarp tų, kurie buvo atleisti dėl įmonės perkėlimo ES viduje ir tų, kurie 
buvo atleisti dėl įmonės perkėlimo į trečiąsias šalis, kai perkėlimo motyvas galėjo būti 
pigesnė darbo jėga arba mažesni veiklos kaštai priimančioje šalyje.  

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 24
2 straipsnio a punktas

a) įmonė atleidžia mažiausiai 1.000 
darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus 
tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies 
įmonėse, regione, kuriame pagal NUTS III 
lygį nedarbas yra didesnis nei ES ar šalies 
vidurkis;

a) įmonė atleidžia mažiausiai 500
darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus 
tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies 
įmonėse, regione, kuriame pagal NUTS III 
lygį nedarbas yra didesnis nei ES ar šalies 
vidurkis;

Or. en

Pagrindimas

1000 atleidimų kriterijus yra pernelyg varžantis įmones mažesnėse ES valstybėse narėse.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 25
2 straipsnio a punktas

a) įmonė atleidžia mažiausiai 1000 
darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus 
tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies 
įmonėse, regione, kuriame pagal NUTS III 
lygį nedarbas yra didesnis nei ES ar šalies 
vidurkis;

a) įmonė atleidžia mažiausiai 500 
darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus 
tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies 
įmonėse, regione, kuriame pagal NUTS III 
lygį nedarbas yra didesnis nei ES ar šalies 
vidurkis;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į skirtingus Europos Sąjungos šalių įmonių dydžius, nustatyta 500 atleidimų riba  
paramai gauti labiau atitinka visų Sąjungos valstybių narių poreikius nepažeidžiant lygių visų 
valstybių narių galimybių principo.  
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 26
2 straipsnio b punktas

b) per šešių mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietas atleidžia 
mažiausiai 1 000 darbuotojų sektoriuje, 
kuris pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 
1 % regioninio užimtumo pagal NUTS II 
lygį.

b) per šešių mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietas atleidžia 
mažiausiai 500 darbuotojų sektoriuje, kuris 
pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 1 % 
regioninio užimtumo pagal NUTS II lygį.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės taip pat galėtų gauti kompensacijas, kurių
gavimo kriterijus jos atitinka, būtina sumažinti kritinių atleidimų skaičių. Būtų labai sunku 
įvykdyti antrą kriterijų žinant padėtį mažose valstybėse narėse, todėl šio kriterijaus riba 
turėtų būti mažesnė.

Pakeitimą pateikė Šarūnas Birutis

Pakeitimas 27
2 straipsnio b punktas

b) per šešių mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietas atleidžia 
mažiausiai 1.000 darbuotojų sektoriuje, kuris 
pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 1 % 
regioninio užimtumo pagal NUTS II lygį.

b) per dešimties mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės, kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietų skaičių, atleidžia 
mažiausiai 500 darbuotojų sektoriuje, kuris 
pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 1 % 
regioninio užimtumo pagal NUTS II lygį.

Or. en

Pagrindimas

1000 atleidimų kriterijus yra per didelis siekiant įvertinti ekonomikos sutrikdymo 
pavojingumą, jei norima, kaip teigiama reglamente, jei norima įtraukti mažas ir vidutines 
įmones, kurias iš tiesų labiausiai paveikia prekybos liberalizacija ir kurios pirmosios 
nukenčia dėl struktūrinių pokyčių pasaulio prekybojepadarinių. Siūlomas šešių mėnesių 
laikotarpis per trumpas siekiant įvertinti ekonomikos sutrikdymo pavojingumą.



PE 378.591v01-00 8/15 AM\630028LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 28
2 straipsnio b punktas

b) per šešių mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietas atleidžia 
mažiausiai 1000 darbuotojų sektoriuje, kuris 
pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 1 % 
regioninio užimtumo pagal NUTS II lygį.

b) per šešių mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietų skaičių atleidžia 
mažiausiai 750 darbuotojų sektoriuje, kuris 
pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 1 % 
regioninio užimtumo pagal NUTS II lygį.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į skirtingus Europos Sąjungos šalių įmonių dydžius, nustatyta 500 atleidimų riba  
paramai gauti labiau atitinka visų Sąjungos valstybių narių poreikius nepažeidžiant lygių visų 
valstybių narių galimybių principo.  

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 29
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Net jei valstybė narė neatitinka kiekybinių 
kriterijų, nurodytų a ir b dalyse, Komisija 
gali nuspręsti, kad ji turi teisę prašyti EGF 
paramos, jei reikiamą pagrindą sudaro 
valstybėje narėje esamos ypatingos 
aplinkybės.  

Or. el

Pagrindimas

Svarbu į reglamentą įtraukti savo nuožiūros kriterijų, naudojamą vertinant ar prašymai 
priimtini, kad griežtai nustatytos skaitmeninės ribos nebūtų EGF paramos skyrimo barjeras, 
jei atitinka kitos nustatytos sąlygos. Maltai ir Kiprui, pvz., negali būti taikomi tokie patys 
kiekybiniai kriterijai kaip Vokietijai, Jungtinei Karalystei ar kitoms didelėms valstybėms 
narėms, nes tada akivaizdžiai  paramos iš šio fondo teikimas būtų galimas tik ribotam 
valstybių narių skaičiui.
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 30
3 straipsnis

Pagal šį reglamentą skiriama finansinė 
parama veiksmams, kurie yra 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų, skirtų atleistiems dėl darbo vietų 
mažinimo darbuotojams reintegruotis į darbo 
rinką, suderinto paketo dalis, įskaitant:

Pagal šį reglamentą finansinė parama 
skiriama remti:
1. veiksmams, kurie yra individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų, skirtų 
atleistiems dėl darbo vietų mažinimo 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką, 
suderinto paketo dalis, įskaitant:

a) aktyvias darbo rinkos priemones, 
pavyzdžiui, pagalbą ieškant darbo, profesinį 
orientavimą, konkretiems poreikiams 
pritaikytą mokymą ir perkvalifikavimą, 
įskaitant IRT įgūdžius, pagalbą atleistiems 
asmenims įsidarbinti, verslumo skatinimą 
arba pagalbą dirbti savarankiškai; 

a) aktyvias darbo rinkos priemones, 
pavyzdžiui, pagalbą ieškant darbo, profesinį 
orientavimą, konkretiems poreikiams 
pritaikytą mokymą ir perkvalifikavimą, 
įskaitant IRT įgūdžius, pagalbą atleistiems 
asmenims įsidarbinti, verslumo skatinimą 
arba pagalbą dirbti savarankiškai; 

b) specialius laikinus pajamų priedus, 
pavyzdžiui, pašalpas, gaunamas darbo 
paieškos metu, mobilumo pašalpas, išmokas 
asmenims, lankantiems kursus; ir laikinas 
atlyginimų priemokas vyresniems nei 
50 metų darbuotojams, sutinkantiems grįžti į 
darbo rinką už mažesnį atlyginimą.

b) specialius laikinus pajamų priedus, 
pavyzdžiui, pašalpas, gaunamas darbo 
paieškos metu, mobilumo pašalpas, išmokas 
asmenims, lankantiems kursus, ir laikinas 
atlyginimų priemokas vyresniems nei 
50 metų darbuotojams, sutinkantiems grįžti į 
darbo rinką už mažesnį atlyginimą;

1a. mikrofinansinėms ir socialinės 
įtraukties priemonėms, kurios stiprina 
Konkurencingumo ir naujovių programą 
(NKP) ir Bendrų Europos išteklių mažoms 
ir vidutinėms įmonėms (angl JEREMIE) 
planui, kurį vykdo Europos investicijų 
fondas.  

Or. en

Pagrindimas

Dalis EGF paramos turėtų būti skiriama esamoms priemonėms, kurios lengvina prisitaikymą  
prie struktūrinių pokyčių, remti.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 31
3 straipsnio a punktas

a) aktyvias darbo rinkos priemones, 
pavyzdžiui, pagalbą ieškant darbo, profesinį 
orientavimą, konkretiems poreikiams 
pritaikytą mokymą ir perkvalifikavimą, 
įskaitant IRT įgūdžius, pagalbą atleistiems 
asmenims įsidarbinti, verslumo skatinimą 
arba pagalbą dirbti savarankiškai; 

a) aktyvias darbo rinkos priemones, 
pavyzdžiui, pagalbą ieškant darbo, profesinį 
orientavimą, konkretiems poreikiams 
pritaikytą mokymą ir perkvalifikavimą, 
įskaitant IRT įgūdžius, verslumo skatinimą 
arba pagalbą dirbti savarankiškai, įskaitant 
mikrokreditus;

Or. en

Pagrindimas

Pagalba atleistiems asmenims įsidarbinti išbraukta, nes tai speciali bendrovių priemonė, 
skirta atleidimams iš darbo, kuriuos turėtų apmokėti darbdavys, sušvelninti. Aiški nuoroda į 
naudingą mikrokreditų priemonę pridedama.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 32
3 straipsnio b punktas

b) specialius laikinus pajamų priedus, 
pavyzdžiui, pašalpas, gaunamas darbo 
paieškos metu, mobilumo pašalpas, 
išmokas asmenims, lankantiems kursus; ir 
laikinas atlyginimų priemokas vyresniems 
nei 50 metų darbuotojams, sutinkantiems 
grįžti į darbo rinką už mažesnį atlyginimą.

Išbraukta.

Or. cs

Pagrindimas

Ši nuostata prieštarauja reglamento teisiniam pagrindui, kuris labiau susijęs su socialine 
gerove nei ekonomine ir socialine sanglauda. Ji taip pat prieštarauja subsidiarimo principui, 
nes veiksmai, kurių šiuo atveju imasi Komisija, paprasčiausiai pakeistų veiksmus, kurių ėmėsi 
valstybės narės, ir neduotų jokios pridėtinės vertės. Ir galiausiai,  svarbu, kad riboti EGF 
ištekliai būtų nukreipti į paveiktos bendrovės vystymąsi ir į atleistų darbuotojų galimybės vėl 
grįžti į darbo rinką didinimą.
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Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 33
3 straipsnio b punktas

b) specialius laikinus pajamų priedus, 
pavyzdžiui, pašalpas, gaunamas darbo 
paieškos metu, mobilumo pašalpas, išmokas 
asmenims, lankantiems kursus; ir laikinas 
atlyginimų priemokas vyresniems nei 
50 metų darbuotojams, sutinkantiems grįžti 
į darbo rinką už mažesnį atlyginimą.

b) specialius laikinus pajamų priedus, 
pavyzdžiui, pašalpas, gaunamas darbo 
paieškos metu, mobilumo pašalpas, išmokas 
asmenims, lankantiems kursus.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas diskriminavimas dėl amžiaus, kuris prieštarauja EB sutarties 113 straipsniui ir 
išeina už ribų to, kas tinkama ir būtina norint pasiekti teisėtą tikslą (pgl. Teisingumo Teismo 
bylos Nr. C-144/04 sprendimą).

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 34
5 straipsnio 1 dalis

1. Per dešimties savaičių laikotarpį nuo tos 
dienos, kai įvykdomos 2 straipsnyje 
nustatytos sąlygos pasinaudoti EGF parama, 
valstybė narė teikia paraišką Komisijai EGF 
paramai gauti.

1. Per dvylikos savaičių laikotarpį nuo tos 
dienos, kai įvykdomos 2 straipsnyje 
nustatytos sąlygos pasinaudoti EGF parama 
ir bet kuriuo atveju nuo paskutinio 
atleidimo datos, valstybė narė teikia 
paraišką Komisijai EGF paramai gauti. 

Or. el

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pailginamas galutinis terminas, suteikiant pakankamai laiko išsamiai ir 
analitinei iformacijai, reikalingai pagal 5 straipsnį, gauti. Bet kuriuo atveju, data, nuo kurios 
skaičiuojamas paskutinis terminas, turi būti aiški.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 35
5 straipsnio 2 dalies a punktas
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a) atleidimų dėl darbo vietų mažinimo ir 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių ryšį pagrindžianti analizė; 
duomenys apie atleidimų skaičių; ir 
paaiškinimas apie nenuspėjamą šių 
atleidimų pobūdį;

a) atleidimų dėl darbo vietų mažinimo ir 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių ryšį pagrindžianti analizė ir
duomenys apie atleidimų skaičių; 

Or. de

Pagrindimas

Labai sunku nustatyti, ar struktūrinius pokyčius buvo galima numatyti, ar ne. Be to, numatomi 
didžiuliai struktūriniai pokyčiai sukelia didelius socialinius padarinius. 

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 36
5 straipsnio 5 dalis

5. Remdamasi 2 dalyje pateikta informacija 
Komisija, bendradarbiaudama su valstybe 
nare, vertina, ar valstybė narė atitinka šiame 
reglamente nustatytas sąlygas paramai gauti.

5. Remdamasi 2 dalyje pateikta informacija 
Komisija, per trisdešimt dienų nuo prašymo 
gavimo ir bendradarbiaudama su valstybe 
nare, vertina, ar valstybė narė atitinka šiame 
reglamente nustatytas sąlygas paramai gauti.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad reglamente būtų nurodomas laikotarpis, per kurį Komisija turėtų įvertinti 
finansinės paramos prašymą.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 37
6 straipsnio 2 dalis

2. EGF parama papildys valstybių narių 
veiksmus nacionaliniu, regionų ir vietos
lygiu.

2. EGF parama papildys valstybių narių 
veiksmus nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygiu, įskaitant ir pagal 5 dalį struktūrinių 
fondų bendrai finansuojamus veiksmus.

Or. en
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Pagrindimas

Papildomumas irkoordinavimas su bendrai struktūrinių fondų finansuojamais veiksmais gali 
padidinti EGF paramos ir kitų bendrijos politikos krypčių  darnumą, kaip nurodoma 4 ir 5 
konstatuojamosiose dalyse. 

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Amendment 38
6 straipsnio 5 dalis

5. Valstybė narė užtikrina, kad konkretūs 
EGF remiami veiksmai nebūtų remiami 
pagal kitas Bendrijos finansines priemones.

5.  Valstybė narė užtikrina, kad konkretūs 
EGF remiami veiksmai, išskyrus 3 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodomus 
veiksmus, nebūtų remiami pagal kitas 
Bendrijos finansines priemones

Or. de

Pagrindimas

Žr. pasiūlyto 3 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 39
7 straipsnis

Komisija ir valstybės narės skatina moterų ir 
vyrų lygybę ir užtikrina nediskriminavimą 
dėl lyties, rasės, tautinės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos, teikiant EGF paramą.

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
visais EGF įgyvendinimo etapais būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė ir lyčių 
lygybės principas.

Komisija ir valstybės narės imasi visų 
būtinų priemonių, siekdamos išvengti 
diskriminacijos dėl lyties, rasinės arba 
tautinės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos atskirais EGF įgyvendinimo 
etapais ir ypač nustatant galimybes gauti 
EGF paramą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime nediskriminavimo norma pritaikoma prie Tarybos reglamento, nustatančio 
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bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, 16 straipsnio. 

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 40
10 straipsnio 1 dalis

1. Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 
5 dalį atliktu vertinimu, ypač atsižvelgdama 
į atleidimų dėl darbo vietų mažinimo 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
išlaidas, kaip įmanoma greičiau nustato 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
atsižvelgdama į turimus išteklius.

1. Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 
5 dalį atliktu vertinimu, ypač atsižvelgdama 
į atleidimų dėl darbo vietų mažinimo 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
išlaidas, per tris dienas nuo valstybės narės 
pagal 5 straipsnio 2 dalį pateikto prašymo 
gavimo nustato finansinės paramos, jei ji 
skiriama, sumą, atsižvelgdama į turimus 
išteklius.

Ši suma negali viršyti 50 % visų 5 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytų apskaičiuotų 
išlaidų.

Ši suma negali viršyti 50 % visų 5 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytų apskaičiuotų 
išlaidų regionams, kuriuos apima 
konkurencingumo kriterijus, arba 70 % šių 
išlaidų regionams, kuriuos apima 
susiliejimo kriterijus.

Or. it

Pagrindimas

Fondas turėtų įsikišti neatidėliotinais atvejais ir padėti išspręsti globalizacijos sukeltas 
problemas, todėl Komisija neturi užtrukti ilgai, spręsdama, ar suteikti paramą, ar ne.  Taigi 
būtina reglamente nurodyti laikotarpį, per kurį Komisija turi atsakyti į prašymą dėl EGF 
paramos.  Be to, atsižvelgiant į skirtingus Europos Sąjungos valstybių narių ekonominio 
išsivystymo lygius, EGF parama turėtų atspindėti šiuos skirtumus.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 41
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Ši suma negali viršyti 50 % visų 5 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytų apskaičiuotų 
išlaidų.

Ši suma negali viršyti 75% visų 5 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytų apskaičiuotų 
išlaidų.
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Or. el

Pagrindimas

50 % sudarantis finansavimo lygis per žemas, kad būtų pasiektas pirminis fondo sukūrimo 
tikslas, t. y. veiksmingas solidarumas su vietos, regiono ir valstybės narės ūkiais, kuriuos 
neigiamai paveikė globalizacija. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 42
20 straipsnio 1 dalis

Remdamiesi 16 straipsnyje numatyta 
pirmąja metine ataskaita, Europos 
Parlamentas ir Taryba Komisijos siūlymu 
gali persvarstyti šį reglamentą, siekiant 
užtikrinti, kad būtų pasiektas EGF 
solidarumo tikslas ir kad jo nuostatose būtų 
tinkamai atsižvelgiama į ekonominius, 
socialinius ir teritorinius visų valstybių narių 
ypatumus.

Remdamiesi 16 straipsnyje numatyta 
pirmąja metine ataskaita, Europos 
Parlamentas ir Taryba Komisijos siūlymu 
gali persvarstyti šį reglamentą, siekiant 
užtikrinti, kad būtų pasiektas EGF 
solidarumo tikslas ir kad jo nuostatose būtų 
tinkamai atsižvelgiama į ekonominius,
socialinius ir teritorinius visų valstybių narių 
ypatumus. Paaiškėjus, kad prieinami 
metiniai asignavimai neatitinka EGF 
tikslų, Komisija rekomenduoja šiuos 
asignavimus koreguoti.

Or. el

Pagrindimas

Būtina įvertinti tai, kaip gerai  fondas veikia, siekiant nustatyti, kiek prieinami asignavimai 
yra pakankami, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių EGF buvo įsteigtas.


