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***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0608),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175, 42 ir 
43 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0319/2011),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Švedijos parlamento, Nyderlandų Senato ir Atstovų Rūmų ir Lenkijos 
Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto 
projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2012 m. vasario 23 d. 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 3 d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros 
komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0005/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 143, 2012 5 22, p. 42.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 175 
straipsnio 3 pastraipą ir 42 bei 43 
straipsnius,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač jos 175 straipsnį,

Pagrindimas

42 ir 43 straipsniai suteikia teisinį pagrindą įtraukti ūkininkus pagal deleguotuosius teisės 
aktus, o aš siūlau įtraukti ūkininkus ir visus savarankiškai dirbančius asmenis į šį reglamentą 
tokiomis pačiomis sąlygomis. Todėl čia nereikia atskirų teisinių pagrindų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba sutiko su Komisijos pasiūlymu 
pradėti naują strategiją „Europa 2020“. 
Vienas iš trijų strategijos „Europa 2020“ 
prioritetų yra integracinis augimas, kuris 
užtikrinamas keliant užimtumo lygį, 
investuojant į įgūdžių ugdymą, kovojant su 
skurdu, modernizuojant darbo rinkas, 
švietimo ir socialinės apsaugos sistemas, 
kad žmonės galėtų numatyti pokyčius ir 
juos įveikti bei sukurti glaudžią visuomenę;

(1) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba sutiko su Komisijos pasiūlymu 
pradėti naują strategiją „Europa 2020“. 
2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba sutiko su Komisijos pasiūlymu 
pradėti naują strategiją „Europa 2020“. 
Vienas iš trijų strategijos „Europa 2020“ 
prioritetų yra integracinis augimas, kuris 
užtikrinamas keliant užimtumo lygį, 
investuojant į įgūdžių ugdymą, kovojant su 
skurdu, modernizuojant darbo rinkas, 
švietimo ir socialinės apsaugos sistemas, 
kad žmonės galėtų numatyti pokyčius ir 
juos įveikti bei sukurti glaudžią visus 
įtraukiančią visuomenę. Siekiant įveikti 
neigiamus globalizacijos padarinius, taip 
pat būtina kurti tvarias darbo vietas visoje 
ES bei vykdyti ryžtingą paramos 
ekonomikos augimui politiką. Socialinio 
dialogo skatinimas, vartojimo produktų 
kokybės ir vartotojų informavimo 
gerinimas, mokslinių tyrimų ir naujovių 
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diegimo plėtojimas, naujų viešųjų ir 
privačiųjų ekonomikos finansavimo 
priemonių kūrimas bei mažųjų ir 
vidutinių įmonių vystymas yra 
veiksmingos priemonės siekiant sustiprinti 
Sąjungos gamybos pajėgumus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas pakartojo, kad DFP po 
2013 m. nenumačius pakankamų 
papildomų išteklių Sąjunga negalės 
įgyvendinti esamų politikos prioritetų, 
ypač susijusių su strategija „Europa 
2020“, Lisabonos sutartyje numatytų 
naujų uždavinių, taip pat negalės imtis 
atsakomųjų priemonių nenumatytais 
atvejais; atkreipė dėmesį į tai, kad net 
padidinus kitos DFP išteklius 5 proc., 
palyginti su 2013 m. biudžetu, būtų 
galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragino Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų 
papildomos naudos Europai;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.



PE483.708v04-00 8/153 RR\923267LT.doc

LT

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas laikėsi nuomonės, kad 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas sėkmingai veikė 
parodant ES solidarumą ir teikiant 
paramą dėl neigiamo globalizacijos ir 
pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės 
poveikio atleistiems darbuotojams, todėl 
jis turėtų išlikti ir naujoje DFP. Vis dėlto 
Europos Parlamentas mano, kad Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo paramos teikimo procedūros yra 
pernelyg ilgos ir sudėtingos. Europos 
Parlamentas ragino Komisiją pasiūlyti 
būdų, kuriuos taikant šios procedūros 
ateityje galėtų būti supaprastintos ir 
sutrumpintos;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 1927/2006 2007 m. sausio 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d. finansinės 
programos laikotarpiui buvo įsteigtas 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas (toliau – EGF), kurio
tikslas – užtikrinti ES solidarumą su 

(2) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 1927/2006 2007 m. sausio 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d. finansinės 
programos laikotarpiui buvo įsteigtas 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas (toliau – EGF). Fondo
tikslas – užtikrinti ES solidarumą su 
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darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių ir padėti jiems greitai
reintegruotis į darbo rinką. Šis pirminis 
EGF tikslas tebegalioja;

darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių, bet gali įsikišti ir
mažose darbo rinkose, net jei atleistų 
darbininkų skaičius mažesnis nei riba 
Fondui mobilizuoti. EGF turėtų kiek 
įmanoma supaprastinti savo procedūras, 
kad būtų galima greitai reaguoti ir, 
pasitelkiant vietos ir regiono lygmens 
įstaigų patirtį, užtikrinti sąveiką su kitais 
Sąjungos fondais. Šis pirminis EGF tikslas 
tebegalioja, nes jis suteikia galimybę, nors 
ir nedideliu mastu, teikti individualiai 
pritaikytas paslaugas darbuotojams, kurie 
neteko darbo;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo.
Todėl daugiametės finansinės programos
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Atsižvelgiant 
į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos 
skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, 
EGF turėtų veikti nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos;

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo.
Todėl daugiametės finansinės programos
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Atsižvelgiant 
į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos 
skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, 
EGF turėtų veikti nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos ir taip 
suteikti Sąjungai skubaus reagavimo 
priemonę, skirtą paramai nedarbo krizių 
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metu teikti;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas teigia, kad svarbiausia 
išlaikyti specialias priemones (lankstumo 
priemonę, Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą, Europos 
Sąjungos solidarumo fondą ir 
Neatidėliotinos pagalbos rezervą), kurios 
galėtų būti mobilizuojamos ad hoc
pagrindu, supaprastinant jų naudojimą ir 
skiriant joms pakankamus paketus, taip 
pat galbūt ateityje kuriant naujas 
priemones, EP taip pat mano, kad šių 
papildomų finansavimo šaltinių 
mobilizavimas turi būti vykdomas taikant 
Bendrijos metodą;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 
taikymo sritis buvo išplėsta 2009 m. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 546/200921, pagal kurį, remiantis 
Europos ekonomikos atkūrimo planu, buvo 
pradėta remti darbuotojus, kurie buvo 
atleisti dėl pasaulinės ekonomikos ir 

(4) Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 
taikymo sritis buvo išplėsta 2009 m. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 546/200921, pagal kurį, remiantis 
Europos ekonomikos atkūrimo planu, buvo 
pradėta remti darbuotojus, kurie buvo 
atleisti dėl pasaulinės ekonomikos ir 
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finansų krizės. Kad EGF galėtų reaguoti 
būsimose kritinėse situacijose, reikėtų
išplėsti jo aprėptį taip, kad parama būtų 
teikiama tiems darbuotojams, kurie netenka 
darbo dėl netikėtos krizės sukelto rimto 
ekonomikos sutrikdymo, kaip jau nutiko 
2008 m. prasidėjus finansų ir ekonomikos 
krizei;

finansų krizės. Nors Europos Komisija ir 
Europos Parlamentas stipriai rėmė 
„krizės išimties“ pratęsimą, jis Europos 
Vadovų Tarybos buvo užblokuotas. 
Atsižvelgiant į tai, kad 82 % visų paraiškų, 
pateiktų EGF 2009–2010 m., buvo 
pagrįstos „krizės išimties“ kriterijumi, 
būtina, kad EGF galėtų reaguoti būsimose 
kritinėse situacijose. Reikėtų išplėsti jo 
aprėptį taip, kad parama būtų teikiama 
tiems darbuotojams, kurie netenka darbo 
dėl netikėtos krizės sukelto rimto 
ekonomikos sutrikdymo;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad Europos Parlamentas ir Europos Komisija rėmė krizės išimties 
pratęsimą ir pabrėžti būtinybę toliau naudoti krizių intervencijos mechanizmą pasitelkiant 
turimus statistinius duomenis šiam argumentui paremti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nepaisant to, kad esama EGF, ES ir 
valstybės narės turėtų vykdyti politiką 
augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) neigiamas darbo vietų praradimo 
poveikis ypač didelis tam tikroms 
grupėms, kurioms sunkiau vėl integruotis 
į darbo rinką, ypač žemos kvalifikacijos 
arba nekvalifikuotoms darbuotojoms 
moterims, vienišoms motinoms ir už kitų 
asmenų priežiūra atsakingoms moterims. 
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Finansų ir ekonomikos krizė ir dėl to 
sumažėjęs viešojo sektoriaus finansavimas 
savo ruožtu lėmė tolesnį darbo vietų
praradimą ir dar padidino milijonų 
moterų, visų pirma tų, kurios dirba pagal 
laikinas sutartis arba ne visą darbo dieną 
ir dirba sezoninius darbus, nesaugumą. 
Taigi vienodas galimybes gauti Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo paramą reikia taikyti visoms darbo 
sutartims;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Europos pokyčių stebėsenos centras, 
įsikūręs ES agentūroje „Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo 
fondas“ Dubline, padeda Europos 
Komisijai ir suinteresuotajai valstybei 
narei atlikti kokybinę ir kiekybinę analizę, 
siekiant padėti įvertinti globalizacijos ir 
EGF naudojimo tendencijas, Centras taip 
pat yra tinkamai pasirengęs atlikti aktyvių 
darbo rinkos politikos priemonių poveikio 
vertinimą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vadovaujantis komunikatu 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, 
reikėtų išplėsti EGF aprėptį, kad 
ūkininkams būtų padedama prisitaikyti 
prie naujų rinkos sąlygų, atsiradusių dėl 
tarptautinių prekybos susitarimų, taikomų 
žemės ūkio sektoriuje, dėl kurių 
nukentėjusiems ūkininkams tenka 

Išbraukta.
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pakeisti arba iš esmės pertvarkyti žemės 
ūkio veiklą, siekiant jiems padėti, pakeitus 
veiklos struktūrą, geriau konkuruoti arba 
imtis su žemės ūkiu nesusijusios veiklos;

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kad būtų išlaikytas išties europinis EGF 
matmuo, paraiška skirti paramą turėtų būti 
pateikta tik tuomet, kai atleistų darbuotojų 
skaičius pasiekia tam tikrą minimalią ribą. 
Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose 
valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, 
ir išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas 
galima teikti ir esant mažesniam atleistų 
darbuotojų skaičiui. Ūkininkams 
taikytinus būtinuosius kriterijus Komisija 
nustato atsižvelgdama į kiekvieno
prekybos susitarimo padarinius;

(6) kad būtų išlaikytas išties europinis EGF 
matmuo, paraiška skirti paramą turėtų būti 
pateikta tik tuomet, kai atleistų darbuotojų 
skaičius pasiekia tam tikrą minimalią ribą. 
Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose 
valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, 
ir išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas 
galima teikti ir esant mažesniam atleistų 
darbuotojų skaičiui;

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant sutrumpinti laikotarpį, per 
kurį Komisija turi išnagrinėti paraiškas, 
valstybės narės paraiškas turėtų pateikti 
savo valstybine kalba ir viena iš Europos 



PE483.708v04-00 14/153 RR\923267LT.doc

LT

institucijų darbo kalbų;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visiems atleistiems darbuotojams, 
nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar 
darbo santykių pobūdžio, turėtų būti 
suteikiamos vienodos teisės gauti EGF 
paramą. Todėl taikant šį reglamentą 
atleistais darbuotojais taip pat turėtų būti 
laikomi pagal terminuotas darbo sutartis 
dirbantys asmenys, laikinieji darbuotojai, 
labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkai ir vadovai bei savarankiškai 
dirbantys asmenys, kuriems tenka pakeisti 
veiklą, ir ūkininkai, kuriems tenka 
pakeisti veiklą arba ją pertvarkyti, kad 
prisitaikytų prie naujos padėties rinkoje, 
susidariusios įsigaliojus prekybos 
susitarimams;

(7) visiems atleistiems darbuotojams, 
nepriklausomai nuo jų oficialaus statuso,
darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio, 
turėtų būti suteikiamos vienodos teisės 
gauti EGF paramą. Todėl taikant šį 
reglamentą atleistais darbuotojais taip pat 
turėtų būti laikomi pagal terminuotas darbo 
sutartis dirbantys asmenys, laikinieji 
darbuotojai, labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių savininkai ir vadovai bei 
savarankiškai dirbantys asmenys, kuriems 
tenka nutraukti ar pakeisti vykdomą
veiklą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie ūkininkus, EGF paramą 
turėtų gauti ir nukentėjusieji nuo 
Sąjungos sudarytų dvišalių susitarimų 
pagal GATT XXIV straipsnį arba 
daugiašalių PPO susitarimų. Ji būtų 
skiriama ūkininkams keičiantiems arba 
pertvarkantiems savo ankstesnę žemės 
ūkio veiklą laikotarpiu, prasidedančiu 
tokio prekybos susitarimo parafavimo 
dieną ir pasibaigiančiu praėjus trejiems 
metams nuo visiško jo įgyvendinimo;

Išbraukta.
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Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti 
atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo 
rinką tame pačiame ar kitame veiklos 
sektoriuje, įskaitant žemės ūkio sektorių. 
Piniginės išmokos suderintame 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų pakete turėtų būti ribojamos;

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti 
tvarią atleistų darbuotojų reintegraciją į 
darbo rinką tame pačiame ar kitame 
veiklos sektoriuje, tuo atveju, jei įmonė, 
kuri juos buvo įdarbinusi, uždaroma, 
sudarant darbuotojams galimybes perimti 
tą įmonę sukuriant kooperatyvą.
Finansiniai įnašai turėtų papildyti bet
kokius finansinius įsipareigojimus, 
kuriuos valstybės narės arba įmonės 
privalo vykdyti pagal nacionalinius arba 
Sąjungos teisės aktus arba kolektyvines 
sutartis, o ne šiuos įsipareigojimus 
pakeisti. Piniginės išmokos suderintame 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų pakete turėtų būti ribojamos, o 
įmonėms turėtų būti leista ir jos turėtų 
būti skatinamos EGF remiamoms 
priemonėms teikti bendrą finansavimą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai 
padėtų didinti atleistų darbuotojų 

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurias taikant atleisti 
darbuotojai vėl įsidarbintų. Šios 
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galimybes įsidarbinti. Valstybės narės 
turėtų siekti, kad per 12 mėn. nuo
paraiškos pateikimo dienos į darbo rinką 
reintegruotųsi bent 50 proc. remtinų 
darbuotojų;

priemonės taip pat turėtų būti sukurtos 
visapusiškai atsižvelgiant į strategijos 
„Europa 2020“ tikslus ir numatant darbo 
rinkos ateities perspektyvas ir įgūdžiai, 
kurių reikės. Valstybės narės turėtų siekti, 
kad per tris mėn. nuo priemonių taikymo 
pabaigos į darbo rinką tvariai ir 
kokybiškai reintegruotųsi bent 50 proc. 
remtinų darbuotojų;

Pagrindimas

EGF pridėtinės vertės dalis yra ta, kad ji gali papildyti ir stiprinti kitas Europos iniciatyvas. 
Nors EGF turėtų teikti konkretiems individualiems poreikiams pritaikytus paketus, skirtus 
darbuotojams, šie paketai taip pat turėtų būti orientuoti pasiekti strategijos „Europa 2020“
tikslus, ir todėl tarp šių dviejų poreikių turėtų būti rasta pusiausvyra.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą,
valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį į nepalankioje padėtyje esančius 
darbuotojus, įskaitant jaunus 
darbuotojus, pagyvenusius darbuotojus ir 
tuos, kuriems kyla didesnė skurdo rizika,
kadangi šios grupės, siekdamos sugrįžti į 
darbo rinką, susiduria su tam tikromis 
problemomis dėl krizės ir globalizacijos 
padarinių;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) pagarba lyčių lygybei kaip vienai iš 
svarbiausių Sąjungos vertybių 
patvirtinama visoje strategijoje „Europa 
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2020“. Taigi vienodo požiūrio į vyrus ir 
moteris principo taikymas kartu su 
Europos lyčių lygybės paktu (2011–2020 
m.) turėtų užtikrinti, kad EGF 
finansuojamų prioritetų įgyvendinimas 
prisideda prie vyrų ir moterų lygybės;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kad parama atleistiems darbuotojams 
būtų veiksminga ir greita, valstybės narės 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
teikiamos paraiškos būtų tinkamai 
užpildytos. Papildoma informacija turėtų 
būti teikiama tik išimtiniais atvejais ir tik 
tam tikru laikotarpiu;

(11) kaip pažymėjo Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetas, viena iš 
priežasčių, kodėl panaudojamos ne visos 
EGF lėšos, yra lėta šio fondo 
mobilizavimo procedūra. kad parama 
atleistiems darbuotojams būtų veiksminga 
ir greita, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su visų lygių 
susijusiomis valdžios institucijomis, turėtų 
padaryti viską, ką gali, kad paraiškos būtų 
pateikiamos laiku, tinkamai užpildytos, o 
Europos Sąjungos institucijos turėtų viską 
padaryti, kad jas kuo greičiau įvertintų. Tai 
palengvinti gali dvišalė aktyvi sąveika ir 
aiškus bendravimas tarp Komisijos ir 
nacionalinių valdymo institucijų. 
Komisija turėtų greitai spręsti, ar priimti, 
ar atmesti paraiškas, kad būtų užtikrintas 
Fondo efektyvumas. Papildoma 
informacija turėtų būti teikiama tik 
išimtiniais atvejais ir tik tam tikru 
laikotarpiu;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 
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neturėtų pakeisti paramos priemonių, 
kurios atleistiems darbuotojams teikiamos 
iš Sąjungos struktūrinių fondų ar pagal 
kitas Sąjungos politines priemones ar 
programas;

neturėtų pakeisti paramos priemonių, 
kurios atleistiems darbuotojams teikiamos 
iš Sąjungos struktūrinių fondų ar pagal 
kitas Sąjungos politines priemones ar 
programas, o kur įmanoma, jas papildyti, 
ypač panaudojant Europos socialinio 
fondo lėšas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų įtraukti specifines 
informavimo apie EGF paraiškas ir
rezultatus bei komunikacijos nuostatas. Be 
to, siekiant veiksmingesnio plačiosios 
visuomenės informavimo ir tvirtesnio 
ryšio tarp Komisijos iniciatyva vykdomų 
komunikacijos veiksmų, šiuo reglamentu 
komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip 
pat turėtų būti naudojami koordinuotai 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su 
bendrais šio reglamento tikslais;

(13) atsižvelgiant į žemą informuotumo 
apie EGF lygį valstybėse narėse, reikėtų 
įtraukti specifines informavimo apie
programą, Fondo veiklą, geriausios 
patirties pavyzdžių sklaidos ir EGF 
rezultatus bei propagavimo nuostatas. Be 
to, siekiant užtikrinti, kad piliečiai būtų 
išsamiau informuoti, ir ypač MVĮ 
darbuotojai ir savininkai žinotų apie 
Fondą, šis reglamentas turėtų būti 
taikomas visiems susijusiems subjektams, 
o šiuo reglamentu komunikacijos veiklai 
skirti ištekliai taip pat turėtų būti 
naudojami institucinio informavimo apie 
Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu 
ji susijusi su bendrais šio reglamento 
tikslais;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdama užtikrinti, kad, valstybei 
narei pritrūkus bendro finansavimo lėšų, 
nenukentėtų Sąjungos rodomas 
solidarumas su darbuotojais, bendro 
finansavimo norma turėtų būti moduliuota 
ir sudaryti daugiausiai 50 proc. viso 

(14) siekdama užtikrinti, kad, valstybei 
narei pritrūkus bendro finansavimo lėšų, 
nenukentėtų Sąjungos rodomas 
solidarumas su darbuotojais, bendro 
finansavimo norma turėtų būti moduliuota 
ir sudaryti daugiausiai 60 proc. viso 
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priemonių paketo ir jo įgyvendinimo 
sąnaudų, o kai paraiškas pateiks valstybės 
narės, kurių teritorijoje yra bent vienas 
NUTS II lygmens regionas, atitinkantis 
struktūrinių fondų paramos pagal 
konvergencijos tikslą reikalavimus, bus 
galimybė normą padidinti iki 65 proc.;

priemonių paketo ir jo įgyvendinimo 
sąnaudų, kai paraiškas pateiks valstybė 
narė, kuriai priklauso parama, numatyta 
Reglamente XX/XXX dėl Sanglaudos 
fondo, daugiausiai 70 proc., o kai 
paraiškas pateiks valstybė narė, gaunanti 
finansinę paramą pagal vieną iš sąlygų, 
nurodytų Reglamento (EB) Nr.
1083/20061 77 straipsnyje arba iš Europos 
finansinio stabilumo fondo, daugiausiai 
80 proc.;
___________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

Pagrindimas

Bendras finansavimas yra svarbi problema daugeliui valstybių narių ir iš tiesų kai kurios 
valstybės narės neteikia paraiškų EGF dėl mažos Bendrijai taikomos bendro finansavimo 
normos. Dėl šios priežasties buvo įtraukta papildoma pakopa, kad tam tikros valstybės narės 
galėtų pasinaudoti didesne bendro finansavimo norma. Tai adės užtikrinti didesnį fondo lėšų 
įsisavinimą ir padėti narių finansinių sunkumų turintiems darbuotojams valstybėse narėse.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, tinkamomis finansuoti 
išlaidos laikomos nuo tos dienos, kai 
valstybė narė patiria su EGF įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų, arba nuo 
tos dienos, kai valstybė narė pradeda teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas, o paramą teikiant ūkininkams 
– nuo Komisijos dokumente, priimtame 
vadovaujantis 4 straipsnio 3 dalimi, 
nustatytos dienos;

(15) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, tinkamomis finansuoti 
išlaidos laikomos nuo tos dienos, kai 
valstybė narė patiria su EGF įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų, arba nuo 
tos dienos, kai valstybė narė pradeda teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas;

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant patenkinti kiekvienų metų 
paskutiniais mėnesiais atsirandančius 
poreikius, reikia užtikrinti, kad rugsėjo 1 d. 
bent vienas ketvirtadalis didžiausios 
metinės EGF sumos liktų nepanaudotas. 
Likusiu metų laikotarpiu finansinė 
parama skiriama atsižvelgiant į paramos 
ūkininkams bendrą viršutinę ribą, 
nustatytą daugiametėje finansinėje 
programoje;

(16) siekiant patenkinti kiekvienų metų 
paskutiniais mėnesiais atsirandančius 
poreikius, reikia užtikrinti, kad rugsėjo 1 d. 
bent vienas ketvirtadalis didžiausios 
metinės EGF sumos liktų nepanaudotas;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant patenkinti dažniausiai 
pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais 
kylančius poreikius, kai ypač sudėtinga 
atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, 
vykdant metinę biudžetinę procedūrą 
EGF biudžeto eilutėje reikėtų numatyti 
atitinkamą mokėjimų asignavimo sumą;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) gindamos atleistų darbuotojų 
interesus, valstybės narės ir Sąjungos 
institucijos, dalyvaujančios su EGF 
susijusių sprendimų priėmimo procese, 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir 

(18) siekiant ginti atleistų darbuotojų 
interesus, pagalba turėtų būti dinamiška ir 
turėtų būti teikiama kuo greičiau ir 
veiksmingiau. Valstybės narės ir Sąjungos 
institucijos, dalyvaujančios su EGF 
susijusių sprendimų priėmimo procese, 
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supaprastintų procedūras; turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir 
supaprastintų procedūras, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF 
sutelkimo būtų priimami sklandžiai ir 
greitai;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad Komisija galėtų nuolat stebėti 
EGF paramos poveikį, valstybės narės 
turėtų teikti tarpines ir galutines EGF 
paramos panaudojimo ataskaitas;

(19) kad Europos Parlamentas galėtų 
vykdyti politinę kontrolę, o Komisija 
galėtų nuolat stebėti EGF paramos poveikį, 
valstybės narės turėtų laiku pateikti
tarpines ir galutines EGF paramos 
panaudojimo ataskaitas;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir svarbą, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir svarbą, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu nenumatoma 
daugiau, nei būtina nurodytiems tikslams 
pasiekti, ir todėl jį reikėtų įtraukti į 
atitinkamą biudžeto eilutę,



PE483.708v04-00 22/153 RR\923267LT.doc

LT

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EGF tikslas – prisidėti prie Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo, 
užtikrinant Sąjungos solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių, su žemės ūkiu 
susijusių prekybos susitarimų ar netikėtos 
krizės, ir teikiant finansinę paramą, skirtą 
padėti jiems greitai reintegruotis į darbo 
rinką arba pakeisti ar pertvarkyti jų žemės 
ūkio veiklą.

EGF tikslas – prisidėti prie pažangaus, 
tvaraus ir integracinio Sąjungos 
ekonomikos augimo ir tvaraus užimtumo 
didinimo, užtikrinant Sąjungos solidarumą 
su darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių ar netikėtos krizės, ir 
teikiant finansinę paramą, skirtą padėti 
jiems greitai reintegruotis į darbo rinką 
arba pakeisti veiklą.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir b 
punktus, siekiama užtikrinti, kad bent 
50 proc. šiuose veiksmuose dalyvavusių 
darbuotojų per metus nuo paraiškos 
dienos rastų stabilų darbą.

Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir
b punktus, siekiama užtikrinti, kad visi
šiuose veiksmuose dalyvaujantys 
darbuotojai per tris mėnesius nuo 
priemonių taikymo pabaigos būtų tvariai 
reintegruoti į darbo rinką arba rastų
naują veiklą. Atliekant šio reglamento 
laikotarpio vidurio peržiūrą reikėtų iš 
naujo įvertinti šį tikslą.

Pagrindimas

Vienerių metų laikotarpis nuo paraiškos padavimo datos yra pernelyg trumpas, norint 
išmatuoti reintegracijos procentą, nes visų pirma kai kurios valstybės nepradės kai kurių arba 
visų priemonių, kol nebus duotas patvirtinimas. Antra, nebus įtraukti darbuotojai, kurie 
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lankys metų trukmės ar ilgesnius mokymo kursus. Įgyvendinimo laikotarpio pabaiga t. y. dveji 
metai nuo paraiškos padavimo datos padės susidaryti tikslesnį vaizdą, ypač tvaraus užimtumo 
klausimu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atleistiems dėl globalizacijos sukeltų 
esminių pasaulio prekybos struktūrinių
pokyčių, visų pirma pasireiškiančių
smarkiai augančiu importu į Sąjungą, 
sparčiai mažėjančia Sąjungos tam tikro 
sektoriaus rinkos dalimi ar veiklos 
perkėlimu į narėmis nesančias šalis, kai dėl 
jų atleidimo vietos, regiono ar nacionalinė 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį;

a) atleistiems dėl globalizacijos sukeltų 
esminių pasaulio prekybos pokyčių, visų 
pirma pasireiškiančių dideliais 
pasikeitimais Sąjungos prekybos prekėmis 
ir paslaugomis eksporto ir importo 
struktūroje, mažėjančia Sąjungos tam tikro 
sektoriaus rinkos dalimi ar veiklos 
perkėlimu į narėmis nesančias šalis, kai dėl 
jų atleidimo vietos, regiono ar nacionalinė 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį;

Pagrindimas

Reikia aprėpti visus didelius pokyčius, kurie atsiranda dėl atviros prekybos, net jeigu 
nuosmukis vyksta lėtai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atleistiems dėl rimtų vietos, regiono ar 
nacionalinės ekonomikos sutrikdymų, 
kuriuos sukėlė netikėta krizė, jei įrodyta 
tiesioginė darbuotojų atleidimo ir tos krizės 
sąsaja;

b) atleistiems dėl rimtų vietos, regiono ar 
nacionalinės ekonomikos sutrikdymų, 
kuriuos sukėlė netikėta krizė, įskaitant 
finansų ir ekonomikos krizes, jei įrodyta 
tiesioginė darbuotojų atleidimo ir tos krizės 
sąsaja;

Pagrindimas

Svarbu įtraukti ekonomikos ir finansų krizes į šio reglamento taikymo sritį. Akivaizdu, kad 
žodis „krizė“ reiškia bet kokio tipo krizes, bet atsižvelgiant į blokuojančią mažumą Taryboje 
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dėl finansų krizės išimties pratęsimo būtų pageidautina konkrečiai įtraukti žodžius 
„ekonomikos“ ir „finansų“.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pakeičiantiems arba pertvarkantiems 
vykdytą žemės ūkio veiklą laikotarpiu, 
prasidedančiu Sąjungos prekybos 
susitarimo, kuriuo nustatomos prekybos 
žemės ūkio sektoriuje liberalizavimo 
priemonės, parafavimo dieną ir 
pasibaigiančiu praėjus trejiems metams 
nuo visapusiško šių priemonių
įgyvendinimo, su sąlyga, kad šios 
prekybos priemonės nulėmė didelį tam 
tikro žemės ūkio produkto ar produktų 
importo į Sąjungą padidėjimą ir 
reikšmingą tokių produktų kainų 
Sąjungos arba, jei tinkama, nacionaliniu 
ar regioniniu lygmeniu sumažėjimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbuotojas – pagal neterminuotas
darbo sutartis dirbantis asmuo, kurio 
darbo sutartis ar darbo santykiai vykdomi 
kaip nustatyta 4 straipsnyje arba

a) darbuotojas – tai asmuo, turintis sutartį 
arba kurio atžvilgiu esama darbo 
santykių, apibrėžtų pagal galiojančius 
valstybės narės įstatymus ir (arba) tuos 
santykius reglamentuoja galiojantys 
valstybės narės įstatymai, arba šių 
santykių esama de facto, nesvarbu, kokia 
asmens sutartinė padėtis. Ši nuostata 
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taikoma ir darbuotojams, dirbantiems 
pagal terminuotas darbo sutartis, bei 
laikiniesiems darbuotojams.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbuotojas – pagal terminuotas darbo 
sutartis dirbantis asmuo, kaip nustatyta 
Tarybos direktyvoje 1999/70/EB, kurio 
darbo sutartis ar darbo santykiai vykdomi 
kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalies a arba 
b punkte ir nutraukiami ir neatnaujinami 
per atitinkamame 4 straipsnio punkte 
nurodytą laikotarpį arba

Išbraukta.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darbuotojas – laikinasis darbuotojas, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/104/EB 3 
straipsnyje, kurį įdarbinusi įmonė yra 
įmonė, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalies 
a arba b punktuose, ir kurių darbas juos 
įdarbinusiose įmonėse baigiamas ir 
neatnaujinamas per atitinkamame 4 
straipsnio punkte nurodytą laikotarpį 
arba

Išbraukta.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbuotojas – labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkas ar vadovas, 
taip pat savarankiškai dirbantis asmuo
(įskaitant ūkininkus) ir visi tame pačiame 
versle dirbantys šeimos nariai, su sąlyga, 
kad ūkininkas produktus, kuriems daro 
poveikį atitinkamas prekybos susitarimas, 
gamino dar prieš įgyvendinant priemones 
tam tikrame sektoriuje.

d) darbuotojas – labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkas ar vadovas, 
taip pat savarankiškai dirbantis asmuo ir 
visi šeimos nariai, deklaruoti kaip 
dirbantys tame pačiame versle.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis 
pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti 
finansinę paramą gali būti laikoma 
priimtina, net jei nevisiškai atitinka 1 dalies 
a arba b punktuose nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos 
užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai.
Valstybės narės nurodo, kurių iš 1 dalies a 
arba b punktuose nustatytų intervencijos 
kriterijų nevisiškai laikomasi.

2. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
ypač turint mintyje kolektyvines su MVĮ 
susijusias paraiškas, pagal šį straipsnį 
teikiama paraiška skirti finansinę paramą 
gali būti laikoma priimtina, net jei 
nevisiškai atitinka 1 dalies a arba 
b punktuose nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos 
užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai.
Valstybės narės nurodo, kurių iš 1 dalies a 
arba b punktuose nustatytų intervencijos 
kriterijų nevisiškai laikomasi.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai, parafavus prekybos susitarimą 
Komisija, remdamasi turima informacija, 
duomenimis ir analize, mano, kad 2 
straipsnio c punkte ūkininkams nustatytas 
paramos skyrimo sąlygas greičiausiai 
tenkina didelis ūkininkų skaičius, ji 
priima deleguotuosius aktus, kaip 
nustatyta 24 straipsnyje, kuriuose nustato 
neigiamą poveikį patiriančius 
reikalavimus atitinkančius sektorius ar 
produktus, prireikus, poveikį patiriančias 
geografines vietoves, didžiausią galimos 
Sąjungos lygmens paramos sumą, 
ataskaitinius laikotarpius ir ūkininkų 
atrankos reikalavimus bei išlaidų 
tinkamumo laikotarpį, taip pat galutinį 
paraiškų pateikimo terminą ir prireikus tų
paraiškų turinį pagal 8 straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių savininkai ir vadovai bei 
savarankiškai dirbantys asmenys pakeičia 
arba, jei jie ūkininkai, pertvarko vykdytą 
veiklą, taikant šį reglamentą tai laikoma 
atleidimu.

4. Kai labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių savininkai ir vadovai bei 
savarankiškai dirbantys asmenys pakeičia 
arba pertvarko vykdytą veiklą, taikant šį 
reglamentą tai laikoma atleidimu.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkų ir vadovų bei savarankiškai 
dirbančių asmenų (įskaitant ūkininkus)
atleidimu laikomas jų atleidimas nuo 
veiklos nutraukimo, kurį nulėmė vienas iš 
2 straipsnyje nustatytų veiksnių, dienos, 
kaip nustatyta nacionaliniuose teisės 
aktuose ar kituose teisės aktuose, arba nuo 
dienos, nurodytos Komisijos 
deleguotajame akte, priimtame pagal 4 
straipsnio 3 dalį.

c) Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkų ir vadovų bei savarankiškai 
dirbančių asmenų atleidimu laikomas jų 
atleidimas nuo veiklos nutraukimo arba 
pakeitimo, kurį nulėmė vienas iš 2 
straipsnyje nustatytų veiksnių, dienos, kaip 
nustatyta nacionaliniuose teisės aktuose ar 
kituose teisės aktuose.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visi darbuotojai, atleisti, kaip nustatyta 5 
straipsnyje, per 4 straipsnio 1, 2 arba 3
dalyje nustatytą laikotarpį,

a) visi darbuotojai, atleisti, kaip nustatyta 5 
straipsnyje, per 4 straipsnio 1 arba 2 dalyje 
nustatytą laikotarpį,

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkininkai, dėl Sąjungos parafuoto 
prekybos susitarimo pakeičiantys arba 
pertvarkantys vykdytą žemės ūkio veiklą, 
kaip nustatyta deleguotajame akte, 
priimtame pagal 4 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai, arba, 
ūkininkų ateju, pakeisti ar pertvarkyti jų 
ankstesnę veiklą. Suderintą individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, be 
kita ko, gali sudaryti:

Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai. Suderintą 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų paketą, be kita ko, gali sudaryti:

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagalba ieškant darbo, profesinis 
orientavimas, konsultavimas, mentorystė, 
pagalba gauti tą patį darbą kitur, verslumo 
skatinimas, pagalba pradėti savarankišką 
veiklą ar verslą arba pakeisti ar 
pertvarkyti veiklą (įskaitant investicijas į 

a) konkretiems poreikiams pritaikytas 
mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant 
informacijos ir ryšių technologijų įgūdžių 
ugdymą, bei įgytos patirties 
sertifikavimas, pagalba ieškant darbo, 
profesinis orientavimas, konsultavimas, 
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materialųjį turtą), bendradarbiavimo veikla, 
konkretiems poreikiams pritaikytas 
mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant 
informacijos ir ryšių technologijų įgūdžių 
ugdymą, bei įgytos patirties 
sertifikavimas;

mentorystė, konsultacijos dėl atleistųjų iš 
darbo įsidarbinimo kitur, verslumo 
skatinimas, pagalba pradėti savarankišką 
veiklą, verslą ir pagalba darbuotojams 
perimant įmonę, pagalba pakeičiant 
ankstesnę veiklą (įskaitant investicijas į 
materialųjį turtą) ir bendradarbiavimo 
veikla;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams,
judumo išmokos, dienpinigiai arba 
stipendijos (įskaitant slaugymo išmokas ir 
išmokas laikino pavadavimo paslaugoms), 
mokamos tik dokumentais pagrįstu 
aktyvios darbo paieškos laikotarpiu arba
mokymo(si) visą gyvenimą laikotarpiu;

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, judumo išmokos, 
dienpinigiai arba stipendijos (įskaitant 
slaugymo išmokas), mokamos tik 
dokumentais pagrįstu aktyvios darbo 
paieškos laikotarpiu, mokymo(si) visą 
gyvenimą arba profesinio mokymo
laikotarpiu;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemonės, kuriomis socialiai remtini
arba vyresnio amžiaus darbuotojai 
skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į ją.

c) priemones, kuriomis nepalankioje 
padėtyje esantys darbuotojai, ypač jauni,
vyresnio amžiaus darbuotojai ir 
darbuotojai, kuriems kyla didesnė skurdo 
rizika, skatinami likti darbo rinkoje arba 
grįžti į ją.

Kompromisinis pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su b punkte nustatytomis priemonėmis 
susijusios išlaidos negali viršyti 50 proc. 
visų šioje dalyje paminėtų suderinto 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų paketo išlaidų.

Su b punkte nustatytomis priemonėmis 
susijusios išlaidos negali viršyti 25 proc. 
visų šioje dalyje paminėtų suderinto 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų paketo išlaidų.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pradedančiųjų savarankišką veiklą ar
verslą arba pakeičiančių ar pertvarkančių 
veiklą asmenų investicijos į materialųjį 
turtą negali viršyti 35 000 EUR.

Pradedančiųjų savarankišką veiklą, verslą
ir parama darbuotojams, perimantiems 
įmonę, arba pakeičiančių ar pertvarkančių 
veiklą asmenų investicijos į materialųjį 
turtą negali viršyti 25 000 EUR.

Pagrindimas

Siūloma suma buvo sumažinta nuo 35.000 EUR iki 25.000 EUR lygybės sumetimais. EGF 
biudžetas, skirtas darbuotojams, sudarys maždaug 400 mln. EUR per metus. Jei 400 mln. 
EUR būtų buvę išdalinti 2011 m., vidutinė suma tekusi vienam darbuotojui būtų sudariusi 
23,710 EUR. 2010 m. ji būtų sudariusi 14,888 EUR.  Todėl 35.000 EUR suma galėtų reikšti, 
kad kai kurie darbuotojai bus traktuojami nevienodai. Būtų tikslinga suderinti šį skaičių su 
pasiūlymu dėl mikrofinansų.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal suderintą individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketo 
programą atsižvelgiama į atleidimų iš 
darbo priežastis ir nuspėjama rinkos 
ateities perspektyva ir įgūdžiai, kurių 
reikės. Suderintas priemonių paketas 
turėtų būti palankus perėjimui prie 
efektyviai naudojančios išteklius ir 
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ekologiškai tvarios ekonomikos;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies b punkte išvardytoms 
specialioms laikinoms priemonėms, 
taikomoms nereikalaujant aktyvaus 
remiamų darbuotojų dalyvavimo ieškant 
darbo arba mokantis;

a) 1 dalies b punkte išvardytoms 
specialioms laikinoms priemonėms, 
taikomoms nereikalaujant aktyvaus 
remiamų darbuotojų dalyvavimo ieškant 
darbo arba mokantis, priemonės, kurios 
gali būti laikomos bedarbio pašalpos 
pakaitalu;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalies b punkte išvardytoms 
specialioms laikinoms priemonėms, net 
laikinai pakeičiančioms priemones, kurias 
valstybės narės privalo taikyti pagal 
nacionalinius teisės aktus arba 
kolektyvines sutartis;

Pagrindimas

EGF turi kurti pridėtinę vertę ne vienu lygmeniu, įskaitant finansinę pridėtinę vertę. Jei 
valstybės narės turi įsipareigojimų atleistiems darbuotojams piniginių išmokų forma, 
valstybės narės turėtų tų įsipareigojimų laikytis. Valstybės narės , žinoma, gali papildyti 
pinigines pašalpas, ir tai suteiktų papildomų paskatų darbuotojams. Šiuo pakeitimu taip pat 
padedama užtikrinti, kad EGF pinigai galiausiai nebūtų panaudoti vien tik visiems valstybių 
narių įsipareigojimams finansuoti.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas



RR\923267LT.doc 33/153 PE483.708v04-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiksmams, už kuriuos pagal 
nacionalinę teisę ar kolektyvinius 
susitarimus atsako įmonės.

b) veiksmams, už kuriuos pagal 
nacionalinę, Sąjungos teisę ar 
kolektyvinius susitarimus atsako įmonės
arba valstybės narės, arba veiksmai, kurie 
pakeistų šią atsakomybę.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Suderintas individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų paketas turi būti 
parengtas konsultuojantis su socialiniais 
partneriais, remtinais darbuotojais ar jų 
atstovais.

Pagrindimas

EGF laikotarpio vidurio apžvalgoje buvo pabrėžta, kad intensyvi individualiems poreikiams 
pritaikyta parama atleistiems darbuotojams yra pagrindinis veiksnys siekiant užtikrinti 
geriausius rezultatus. Šiomis aplinkybėmis, darbuotojai ar jų atstovai turi būti įtraukti į 
konsultacijas, kai rengimas priemonių paketas. Tais atvejais, kai tai nebuvo padaryta, 
lūkesčiai buvo nepatenkinti ir taip pat rezultatai nebuvo teigiami.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva finansinė parama gali būti 
teikiama parengiamajai, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir 
ataskaitų teikimo veiklai.

3. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva finansinė parama, sudaranti 
daugiausiai 5 proc. suderintam 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų paketui prašytos EGF paramos,
gali būti teikiama parengiamajai, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir 
ataskaitų teikimo veiklai, o taip pat 
bendradarbiavimui su visais subjektais.
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Pagrindimas

EGF sėkmė didele dalimi priklauso nuo paketo, skirto darbuotojams, ir taip pat fondo 
terminų laikymosi. Kiekviena paraiška yra skirtinga, o valstybės narės, nedažnai teikiančios 
paraiškas, ne visada turi reikiamos patirties. Tai gali padidinti išlaidas. Pradinėms 
paraiškoms taip pat reikės papildomų pastangų norint užtikrinti visišką bendradarbiavimą 
tarp visų partnerių. Kai valstybės narės įgaus vis daugiau patirties, prireiks mažesnių 
finansinių įnašų.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė užpildytas paraiškas 
Komisijai pateikia per 12 savaičių nuo 
dienos, kurią tenkinami 4 straipsnio 1 ar 2 
dalyje nustatyti kriterijai arba, jei taikoma, 
iki Komisijos pagal 4 straipsnio 3 dalį 
nustatyto termino. Išskirtinėmis ir 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis 
paraišką teikianti valstybė narė per šešis
mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos 
gali ją papildyti pateikdama daugiau 
informacijos; po to Komisija vertina 
paraišką remdamasi turima informacija.
Komisija paraišką įvertina per 12 savaičių 
nuo pilnai užpildytos paraiškos pateikimo 
dienos arba, jei paraiška buvo nepilnai 
užpildyta – per šešis mėnesius nuo 
pirminės paraiškos pateikimo dienos, 
pasirenkant ankstesnę datą.

1. Valstybė narė užpildytas paraiškas 
Komisijai pateikia per 12 savaičių nuo 
dienos, kurią tenkinami 4 straipsnio 1 ar 2 
dalyje nustatyti kriterijai. Išskirtinėmis ir 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis 
paraišką teikianti valstybė narė per tris
mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos 
gali ją papildyti pateikdama daugiau 
informacijos; po to Komisija vertina 
paraišką remdamasi turima informacija.
Komisija paraišką įvertina per 10 savaičių 
nuo pilnai užpildytos paraiškos pateikimo 
dienos arba, jei paraiška buvo nepilnai 
užpildyta – per šešis mėnesius nuo 
pirminės paraiškos pateikimo dienos.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad terminų laikymasis yra toks svarbus, valstybės narės turi dėti visas 
pastangas siekdamos užtikrinti, kad jų paraiška būtų pateikiama per trumpiausią įmanomą 
laiką. Siekiant prisidėti prie finansinės paramos valstybių narių naudai padidinimo jau buvo 
pasiūlyta ir kartu primygtinai rekomenduota, kad aktyvus bendradarbiavimas tarp valstybių 
narių ir Komisijos turėtų būti norma.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė, 
naujomis rinkos sąlygomis žemės ūkio 
sektoriuje valstybėje narėje, 
atsiradusiomis dėl Europos Sąjungos 
parafuoto prekybos susitarimo pagal 
GATT XXIV straipsnį arba daugiašalio 
PPO narių parafuoto susitarimo, laikantis 
2 straipsnio c punkto. Ši analizė 
grindžiama tinkamiausio lygmens 
statistiniais duomenimis ir kita informacija, 
kad būtų įvertinta atitiktis intervencijos 
kriterijams, nustatytiems 4 straipsnyje;

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė. 
Ši analizė grindžiama tinkamiausio 
lygmens statistiniais duomenimis ir kita 
informacija, kad būtų įvertinta atitiktis 
intervencijos kriterijams, nustatytiems 4 
straipsnyje;

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jei atleidusi darbuotojus įmonė tęsia 
veiklą, – išsamus paaiškinimas apie 
teisinius įsipareigojimus ir priemones, 
kurių įmonė ėmėsi siekdama pasirūpinti 
atleistais darbuotojais;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bendras įgūdžių profilis ir pradinis 
darbuotojų visų mokymo ir lavinimo 
poreikių įvertinimas;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus darbuotojus atleidžiančių 
įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos 
grandies įmonių, sektorių išvardijimas ir 
remtinų darbuotojų kategorijos;

c) prireikus darbuotojus atleidžiančių 
įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos 
grandies įmonių, sektorių išvardijimas ir 
remtinų darbuotojų kategorijos;
suskirstytos pagal lytį ir amžiaus grupes;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) preliminarus remtiniems darbuotojams 
skirto suderinto individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų paketo kiekvienos
priemonės biudžetas;

e) preliminarus remtiniems darbuotojams 
skirto suderinto individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų paketo priemonės 
biudžetas ir aprašas;

Pagrindimas

Kaip ir pačiame biudžete, paraiškoje taip pat turėtų būti pateiktas individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų paketo sudedamųjų dalių aprašas. Tai suteiks daugiau aiškumo tiek ES 
institucijoms, tiek patiems darbuotojams. Tai taip pat palengvins galutinį įvertinimą, juoba, 
kad rezultatai galės būti įvertinti atsižvelgiant į paraiškas.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) aprašymas, kaip koordinuoto paketo 
priemonės padeda atitikti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu;

Pagrindimas

EGF turėtų prisidėti prie ES pridėtinės vertės. Pusiausvyra tarp individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų paketo ES darbuotojams ir strategijos „Europa 2020“ tikslų turėtų padėti 
užtikrinti šią pridėtinę vertę.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi 
su socialiniais partneriais ar kitomis 
susijusiomis organizacijomis;

g) tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi 
su remtinais darbuotojais arba jų 
atstovais, socialiniais partneriais, vietos ar
regiono institucijomis ar kitomis 
susijusiomis organizacijomis;

Pagrindimas

EGF laikotarpio vidurio apžvalgoje buvo pabrėžta, kad intensyvi individualiems poreikiams 
pritaikyta parama atleistiems darbuotojams yra pagrindinis veiksnys siekiant užtikrinti 
geriausius rezultatus. Šiomis aplinkybėmis, darbuotojai ar jų atstovai turi būti įtraukti į 
konsultacijas, kai rengimas priemonių paketas. Tais atvejais, kai tai nebuvo padaryta, 
lūkesčiai buvo nepatenkinti ir pat rezultatai nebuvo teigiami.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) įstaigų, užtikrinančių priemonių
taikymą valstybėje narėje, pavadinimai;
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) patvirtinimas, kad prašoma EGF parama 
atitinka procedūrines ir materialines 
Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, ir 
patvirtinimas, kad individualiems 
poreikiams pritaikytos paslaugos 
nepakeičia priemonių, kurias įmonės 
privalo taikyti pagal nacionalinius teisės 
aktus arba kolektyvines sutartis;

h) patvirtinimas, kad prašoma EGF parama 
atitinka procedūrines ir materialines 
Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, ir 
patvirtinimas, kuriame paaiškinama, kodėl
individualiems poreikiams pritaikytos 
paslaugos nepakeičia priemonių, kurias 
įmonės arba valstybės narės privalo taikyti 
pagal nacionalinius arba Sąjungos teisės 
aktus arba kolektyvines sutartis;

Pagrindimas

EGF turi kurti pridėtinę vertę ne vienu lygmeniu, įskaitant finansinę pridėtinę vertę. Jei 
valstybės narės turi įsipareigojimų atleistiems darbuotojams piniginių išmokų forma, 
valstybės narės turėtų tų įsipareigojimų laikytis. Valstybės narės , žinoma, gali papildyti 
pinigines pašalpas, ir tai suteiktų papildomų paskatų darbuotojams. Šiuo pakeitimu taip pat 
padedama užtikrinti, kad EGF pinigai galiausiai nebūtų panaudoti vien tik visiems valstybių 
narių įsipareigojimams finansuoti.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nacionalinio bendro finansavimo 
šaltiniai;

i) nacionalinio bendro arba išankstinio
finansavimo ir, prireikus, kiti bendro 
finansavimo šaltiniai;

Pagrindimas

Jeigu bendrovės arba įmonės dalyvauja bet kokios priemonės bendrame finansavime tai 
reikėtų paaiškinti.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) informacija apie tai, ar įmonė, 
išskyrus labai mažas įmones ir MVĮ, 
anksčiau gavo valstybės pagalbą arba 
finansavimą iš Sąjungos sanglaudos ar 
struktūrinių fondų per praėjusius 5 
metus;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) prireikus, bet kokie kiti reikalavimai, 
kurie gali būti nustatyti pagal 4 straipsnio 
3 dalį priimtame deleguotajame akte.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant padidinti EGF 
veiksmingumą, socialiniai partneriai 
turėtų dalyvauti nuo pat paraiškos dėl 
finansinės paramos iš Fondo pateikimo 
pradžios.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama atleistiems darbuotojams 
papildomi valstybių narių nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens veiksmai.

1. Parama atleistiems darbuotojams 
papildomi valstybių narių nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens veiksmai, 
įskaitant veiksmus finansuojamus iš 
Sąjungos fondų.

Pagrindimas

EGF ir ESF yra viena kitą papildančios politikos priemonės ir abiejų fondų sinergija gali 
padėti užtikrinti Europos pridėtinę vertę.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansinė parama teikiama tik tiek, kiek 
yra būtina norint pademonstruoti 
solidarumą ir paramą pavieniams 
atleistiems darbuotojams. EGF remiama 
veikla atitinka Sąjungos ir nacionalinę 
teisę, įskaitant valstybės pagalbos 
taisykles.

2. Finansinė parama teikiama tik tiek, kiek 
yra būtina norint pademonstruoti 
solidarumą ir suteikti laikiną, vienkartinę
paramą pavieniams atleistiems 
darbuotojams. EGF remiama veikla 
atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, 
įskaitant valstybės pagalbos taisykles, bet 
nepakeičia veiksmų, už kuriuos atsako 
valstybės narės ar įmonės.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ir paraišką teikianti valstybė 
narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš 
Sąjungos fondų teikiamos paramos 
koordinavimą.

3. Komisija ir paraišką teikianti valstybė 
narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš 
Sąjungos fondų teikiamos paramos 
koordinavimą. Komisija ir paraišką 
pateikusi valstybė narė nuolat informuoja 
veikėjus, susijusius su paraiška, apie 
vykdomą paraiškos vertinimą per jos 
padavimo procedūrą.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paraišką teikianti valstybė narė 
užtikrina, kad finansuojami konkretūs 
veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas 
Sąjungos finansines priemones.

4. Paraišką teikianti valstybė narė 
užtikrina, kad finansuojami konkretūs 
veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas 
Sąjungos finansines priemones, taip 
išvengiant kliūčių ilgesnį laikotarpį 
vykdomoms programoms, pavyzdžiui, 
struktūriniams fondams ir ypač Europos 
socialiniam fondui (ESF).

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija užtikrina, kad teisė gauti 
paramą iš EGF nedarytų poveikio 
galimybei gauti lėšų iš kito Sąjungos 
fondo kitiems tikslams.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
įvairiais finansinės paramos įgyvendinimo 
etapais būtų skatinama moterų ir vyrų 
lygybė bei atsižvelgiama į lyčių 
integracijos aspektą. Komisija ir valstybė 
narė imasi reikiamų veiksmų, kad įvairiais 
finansinės paramos gavimo ir 
įgyvendinimo etapais užkirstų kelią bet 
kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 

Komisija ir valstybės narės taiko vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris principą ir
užtikrina, kad įvairiais finansinės paramos 
įgyvendinimo etapais būtų visokeriopai
skatinama moterų ir vyrų lygybė ir ji būtų 
neatsiejama šio proceso dalis bei būtų
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą.
Komisija ir valstybė narė imasi visų
reikiamų veiksmų, kad įvairiais finansinės 
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etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, 
darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio.

paramos gavimo ir įgyvendinimo etapais 
užkirstų kelią bet kokiai diskriminacijai dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos, darbo sutarties ar darbo 
santykių pobūdžio.

Pagrindimas

Vyrų ir moterų lygybė turėtų būti neatsiejama šio fondo dalis. Neužtenka tik skatinti lyčių 
integracijos perspektyvą, ji turėtų būti visokeriopai skatinama. Be to, neturėtų būti jokios 
diskriminacijos norint patekti į fondą.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos techninė pagalba apima 
informacijos teikimą ir valstybių narių 
konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir 
vertinimo klausimais. Komisija informaciją 
apie EGF naudojimą taip pat gali teikti
Europos ir nacionaliniams socialiniams 
partneriams.

4. Komisijos techninė pagalba apima 
informacijos teikimą ir valstybių narių 
konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir 
vertinimo klausimais. Komisija išsamią 
informaciją apie EGF naudojimą ir aiškias 
šio naudojimo gaires laiku teikia Europos 
ir nacionaliniams socialiniams partneriams 
bei vietos ir susijusioms vietos ir regiono 
valdžios institucijoms.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad socialiniai partneriai yra konsultacijų proceso dalis, būtina užtikrinti, 
kad informacija apie fondo naudojimą, stebėseną ir vertinimą taip pat būtų pateikiama 
socialiniams partneriams.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija parengia interneto svetainę, 
prieinamą visomis Sąjungos kalbomis, 
kurioje teikia informaciją apie EGF, 

2. Komisija prižiūri ir reguliariai 
atnaujina interneto svetainę, prieinamą 
visomis Sąjungos kalbomis, kurioje teikia 
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paraiškų teikimo gaires, informaciją apie 
patvirtintas ir atmestas paraiškas, 
pabrėždama biudžeto valdymo institucijos 
vaidmenį.

informaciją apie EGF, paraiškų teikimo 
gaires, informaciją apie patvirtintas ir 
atmestas paraiškas bei biudžeto valdymo 
institucijos vaidmenį.

Pagrindimas

Jau yra EGF interneto svetainė, tačiau Komisija turi šią svetainę prižiūrėti ir reguliariai 
atnaujinti.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendina veiklą, susijusią su 
informacija ir komunikacija apie EGF 
paraiškas ir rezultatus.

3. Komisija įgyvendina veiklą, susijusią su 
informacija ir komunikacija apie EGF 
paraiškas ir rezultatus, remdamasi 
objektyviais vertinimais siekiant padidinti 
EGF veiksmingumą ir užtikrinti, kad ES 
piliečiai ir darbuotojai žinotų apie EGF.
Komisija kasmet teikia ataskaitas apie 
fondo lėšų panaudojimą atsižvelgdama į 
kiekvieną šalį ir kiekvieną sektorių 
atskirai.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiuo reglamentu komunikacijos veiklai 
skirti ištekliai taip pat naudojami 
koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos 
politikos prioritetus veiklai, jeigu ji
susijusi su bendrais šio reglamento tikslais.

4. Šiuo reglamentu komunikacijos veiklai 
skirti ištekliai taip pat naudojami 
koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos 
politikos prioritetus veiklai, tai pat apie 
strategiją „ES 2020“ ir svarbiausius jos 
tikslus, kadangi jie susiję su bendrais šio 
reglamento tikslais.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje 
yra bent vienas NUTS II lygmens 
regionas, atitinkantis struktūrinių fondų 
paramos pagal konvergencijos tikslą 
reikalavimus. Vertindama tokias 
paraiškas Komisija nusprendžia, ar 
65 proc. bendro finansavimo norma yra 
pagrįsta.

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti:

a) 60 proc. visų 8 straipsnio 2 dalies e 
punkte nurodytų numatytų sąnaudų arba
b) 70 proc. šių sąnaudų, kai paraiškas 
pateikė valstybė narė, kuriai priklauso 
parama, numatyta Reglamente XX/XXX 
dėl Sanglaudos fondo;
c) 80 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, gaunanti finansinę 
paramą pagal vieną iš sąlygų, nurodytų 
Reglamento (EB) Nr.: 1083/20061 77 
straipsnyje arba iš Europos finansinio 
stabilumo fondo;
___________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

Pagrindimas

Bendras finansavimas yra svarbi problema daugeliui valstybių narių ir iš tiesų kai kurios 
valstybės narės neteikia paraiškų EGF dėl mažos Bendrijai taikomos bendro finansavimo 
normos. Dėl šios priežasties buvo įtraukta papildoma pakopa, kad tam tikros valstybės narės 
galėtų pasinaudoti didesne bendro finansavimo norma. Manau, kad tai padės užtikrinti 
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didesnį fondo lėšų įsisavinimą ir padėti narių finansinių sunkumų turintiems darbuotojams 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija, remdamasi pagal 8 
straipsnio 3 dalį atliktu vertinimu, padaro 
išvadą, kad šiame reglamente nustatytos 
finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra 
įvykdytos, ji kiek įmanoma greičiau apie 
tai praneša paraišką pateikusiai valstybei 
narei.

3. Jei Komisija, remdamasi pagal 8 
straipsnio 3 dalį atliktu vertinimu, padaro 
išvadą, kad šiame reglamente nustatytos 
finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra 
įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša 
paraišką pateikusiai valstybei narei.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies h punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.
Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 
2 dalies f punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pripažindamos būtinybę priimti 
sprendimus, kuriais būtų užtikrinta, kad 
darbuotojai kuo skubiau būtų įtraukti į 
minėtąsias programas, institucijos siekia 
kuo labiau sumažinti laikotarpį, 
reikalingą paraiškoms nagrinėti.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, padariusi išvadą, kad EGF lėšų 
mobilizavimo sąlygos yra tenkinamos, 
teikia pasiūlymą jas skirti. Sprendimą skirti 
EGF lėšas drauge priima abi biudžeto 
valdymo institucijos. Taryba sprendžia 
kvalifikuota balsų dauguma, o Europos 
Parlamentas visų savo narių balsų dauguma 
ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų 
dauguma.

Komisija, padariusi išvadą, kad EGF lėšų 
mobilizavimo sąlygos yra tenkinamos, 
teikia pasiūlymą jas skirti. Sprendimą skirti 
EGF lėšas drauge priima abi biudžeto 
valdymo institucijos ne vėliau kaip per 
vieną mėnesį nuo kreipimosi į biudžeto 
valdymo instituciją. Taryba sprendžia 
kvalifikuota balsų dauguma, o Europos 
Parlamentas visų savo narių balsų dauguma 
ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų 
dauguma.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, siūlydama Sprendimą skirti EGF 
lėšas, abiem biudžeto valdymo 
institucijoms taip pat pateikia pasiūlymą 
pervesti lėšas į atitinkamas biudžeto 
eilutes. Nesutarimo atveju pradedama 
trišalio dialogo procedūra.

Komisija, siūlydama Sprendimą skirti EGF 
lėšas, abiem biudžeto valdymo 
institucijoms taip pat pateikia pasiūlymą 
pervesti lėšas į atitinkamas biudžeto 
eilutes. Šie perkėlimai atliekami 
atsižvelgiant į metinius ir ilgalaikius 
biudžeto prioritetus. Nesutarimo atveju 
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pradedama trišalio dialogo procedūra.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu bent 
50 proc. valstybei narei skirtos Sąjungos 
finansinės paramos, vėliau, jei reikia, 
atliekami tarpiniai ir galutiniai 
mokėjimai. Išankstinis finansavimas 
patvirtinamas, kai baigiama teikti 
finansinę paramą, kaip nustatyta 18 
straipsnio 3 dalyje.

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu.

Pagrindimas

Dabartinė finansinės paramos mokėjimo tvarka veikia gerai ir, nors kai kurios valstybės 
narės turi grąžinti lėšas, kitoms to daryti nereikia. 50 proc. Europos Sąjungos finansinės 
paramos sulaikymas gali sudaryti valstybėms narėms didžiulį finansinį spaudimą ir gali labai 
prisidėti prie to, kad individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas bus pradėtas 
taikyti vėliau.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išsamias finansavimo sąlygas, visų 
pirma išankstinio finansavimo dydį ir 
tarpinio bei galutinio mokėjimų 
nuostatas, Komisija apibrėžia15 straipsnio 
4 dalyje nurodytame sprendime dėl 
finansinės paramos.

Išbraukta.

Tarpiniai mokėjimai atliekami siekiant 
kompensuoti valstybių narių išlaidas, 
patirtas vykdant tinkamus finansuoti 
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veiksmus, po to, kai Komisijai pateikiama 
išlaidų deklaracija, pasirašyta pagal 21 
straipsnį paskirtosios įstaigos atstovo.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 6 straipsnyje nustatytus finansuoti 
tinkamus veiksmus valstybė narė 
įgyvendina kuo skubiau ir ne vėliau kaip 
per 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo 
dienos, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje.

4. 7 straipsnyje nustatytus finansuoti 
tinkamus veiksmus valstybė narė 
įgyvendina kuo skubiau ir ne vėliau kaip 
per 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo 
dienos, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje.
Tačiau, jeigu atleistas darbuotojas 
pradeda mokymo ar lavinimo kursą, kurio 
trukmė dveji metai arba ilgiau, mokestis 
už dvejų metų mokslą bus padengiamas 
tuomet, kai atleistas darbuotojas pateks į 
kitą galimą semestro kursą, su sąlyga, kad 
tai įvyks ne vėliau kaip praėjus metams po 
paraiškos pateikimo dienos.

Pagrindimas

Kai kurie darbuotojai, kurie atitiko EGF reikalavimus, negalėjo pasinaudoti šiomis lėšomis 
tolesniems mokslams ar mokymams, jei kursas trunka ilgiau nei dvejus metus. Kartais todėl, 
kad kai kurie kursai prasideda tik rugsėjį ir dėl to, kad valstybės narės ne visada juos 
finansuoja nuo paraiškos pateikimo dienos, tai reiškia, kad gali būti finansuojami tik vienerių 
metų kursai. Kadangi atleisti darbuotojai paprastai neturi galimybes gauti lėšų ar paskolų, 
šis apribojimas užkerta jiems kelią lankyti tokius kursus.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių 
reikia greitai suteikti finansinę paramą, 
kad būtų išgelbėtos darbo vietos, kaip, 
pavyzdžiui, planuoto įmonės perėmimo 
atveju, kai įmonę, kuri užsidarė, nori 
perimti darbo netekę darbuotojai; 
atitinkamą sumą valstybė narė arba 
organizacija, kurią valstybė narė 
pripažįsta atsakinga už tokios rūšies 
finansines intervencijas, gali suteikti kaip 
išankstinę įmoką arba avansą, nes teismų 
nustatyti galutiniai terminai, 
sprendžiantys perėmimo klausimus, 
dažnai trumpesni, nei laikas, kurio reikia 
procedūrai, nustatytai šiame reglamente.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išlaidos pagal 7 straipsnio 3 dalį 
laikomos tinkamomis finansuoti iki 
ataskaitos pateikimo termino.

6. Išlaidos pagal 7 straipsnio 3 dalį 
laikomos tinkamomis finansuoti iki 
galutinės ataskaitos pateikimo termino.

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad tai galutinė, o ne tarpinė ataskaita.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos, kaip nustatyta 
8 straipsnio 1 dalyje, arba iki 
deleguotajame akte, priimtame pagal 4 
straipsnio 3 dalį, nustatytos dienos

1. Ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos, kaip nustatyta 
8 straipsnio 1 dalyje, valstybė narė pateikia 
Komisijai tarpinę finansinės paramos 
panaudojimo ataskaitą, kurioje, be kita ko, 
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valstybė narė pateikia Komisijai tarpinę 
finansinės paramos panaudojimo ataskaitą, 
kurioje, be kita ko, nurodomos per 12
mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos 
panaudotos lėšos, veiksmų atlikimo 
terminai ir įgyvendinti veiksmai, taip pat į 
darbo rinką reintegruotų darbuotojų 
skaičius arba naują veiklą pradėjusių 
darbuotojų skaičius.

nurodomos per 15 mėnesių nuo paraiškos 
pateikimo dienos panaudotos lėšos, 
veiksmų atlikimo terminai ir įgyvendinti 
veiksmai, taip pat į darbo rinką 
reintegruotų darbuotojų skaičius arba naują 
veiklą pradėjusių darbuotojų skaičius.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai. Taip pat siūlomas laikotarpis yra per trumpas, kad būtų galima susidaryti tikslų 
vaizdą, visų pirma, dėl reintegravimosi lygio. Tai ypač galioja tais atvejais, kai valstybės 
narės nepradeda įgyvendinimo priemonių, kol institucijos neduoda patvirtinimo dėl fondo.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 16 
straipsnio 4 dalyje nustatyto laikotarpio 
pabaigos valstybė narė Komisijai pateikia
galutinę finansinės paramos įgyvendinimo 
ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikiama 
informacijos apie veiksmų pobūdį ir 
svarbiausius rezultatus, remtinų darbuotojų 
ypatumus ir jų užimtumo statusą kartu su 
išlaidų pagrindimu, jei įmanoma, nurodant, 
kaip šie veiksmai papildo iš ESF 
finansuojamus veiksmus.

2. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 16 
straipsnio 4 dalyje nustatyto laikotarpio 
pabaigos valstybė narė Komisijai pateikia
išsamią finansinės paramos įgyvendinimo 
ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikiama 
informacijos apie veiksmų pobūdį ir 
svarbiausius rezultatus, remtinų darbuotojų 
ypatumus ir jų užimtumo statusą kartu su 
išlaidų pagrindimu, jei įmanoma, nurodant, 
kaip šie veiksmai papildo iš ESF 
finansuojamus veiksmus.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai įmanoma, duomenys suskirstomi 
(pateikiami) pagal lytį.
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Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas dvejus metus teikiama ataskaita Metinė ataskaita

Pagrindimas

Metinė ataskaita tinkamesnė už kas dvejus metus teikiamą, nes ji sudaro sąlygas iš tikrųjų 
nuolat vertinti fondo veiklą. Ji prisideda prie mokymosi visais lygmenimis ir geriausios 
praktikos įgyvendinimo, o tai, kaip paaiškėjo, EGF atveju yra itin svarbu.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą.
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą.
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

1. Kasmet, o pirmą kartą – 2015 m. ne 
vėliau kaip birželio 1 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią
kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą 
ir Reglamentą Nr. 1927/2006 vykdytos 
veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
didžiausias dėmesys skiriamas EGF 
pasiektiems rezultatams; joje visų pirma 
pateikiama informacija, susijusi su 
pateiktomis paraiškomis, priimtais 
sprendimais, finansuotais veiksmais, 
įskaitant statistinius duomenis apie
kiekvienoje valstybėje narėje reintegruotų 
darbuotojų dalį, taip pat EGF veiksmų ir 
kitų Sąjungos fondų, ypač Europos 
socialinio fondo (ESF) ir Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), 
lėšomis finansuojamų veiksmų tarpusavio 
papildomumą, taip pat su baigimu naudoti 
skirtą finansinę paramą susijusi 
informacija. Joje taip pat dokumentais 
pagrindžiamos dėl asignavimų stokos ir 
neatitikties kriterijams atmestos paraiškos 
ar sumažinta joms skirta suma. Visi 
ataskaitos duomenys, kai įmanoma, 
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pateikiami pagal lytį.

Pagrindimas

Metinė ataskaita tinkamesnė už kas dvejus metus teikiamą, nes ji sudaro sąlygas iš tikrųjų 
nuolat vertinti fondo veiklą. Ji prisideda prie mokymosi visais lygmenimis ir geriausios 
praktikos įgyvendinimo, o tai, kaip paaiškėjo, EGF atveju yra itin svarbu. Be to, ataskaitoje 
turėtų būti nurodyta, kaip veiksmai prisidėjo prie reintegracijos lygio.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento 
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaita perduodama susipažinti 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui ir 
socialiniams partneriams.

2. Ataskaita perduodama susipažinti 
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir socialiniams partneriams.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 2018 m. birželio 30 d. – pasiektų 
rezultatų veiksmingumo ir tvarumo 
laikotarpio vidurio vertinimą;

a) ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d. –
pasiektų rezultatų veiksmingumo ir 
tvarumo laikotarpio vidurio vertinimą;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 2022 m. gruodžio 31 d. – ex post
vertinimą padedant nepriklausomiems 
išorės ekspertams, įvertinantį EGF poveikį 
ir jo pridėtinę vertę.

b) ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. –
ex post vertinimą padedant 
nepriklausomiems išorės ekspertams, 
įvertinantį EGF poveikį ir jo pridėtinę 
vertę.
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Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento 
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo rezultatai perduodami 
susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui ir 
socialiniams partneriams.

2. Vertinimo rezultatai perduodami 
susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, 
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir socialiniams partneriams. 
Rengiant naujas užimtumo ir socialinių 
reikalų programas reikėtų atsižvelgti į 
vertinime pateikiamas rekomendacijas.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame vertinime nurodomas paraiškų 
skaičius ir programų veiksmingumas 
atsižvelgiant į kiekvieną šalį ir kiekvieną 
sektorių atskirai, kad būtų įvertinta, ar 
EGF parama skiriama jo tiksliniams 
gavėjams.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento 
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad finansuotos išlaidos 
tinkamai patvirtintos dokumentais, kuriuos 
įmanoma patikrinti, ir yra teisingos bei
įprastos;

c) užtikrina, kad finansuotos išlaidos 
tinkamai patvirtintos dokumentais, kuriuos 
įmanoma patikrinti, ir yra teisėtos bei
tvarkingos;

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustačius pažeidimą, valstybė narė 
atlieka reikalingas finansines pataisas.
Valstybės narės daromomis pataisomis 
panaikinama visa finansinė parama ar jos 
dalis. Valstybė narė susigrąžina visą dėl 
pažeidimo prarastą sumą, išmoka ją 
Komisijai, o tuo atveju, kai valstybė narė 
neišmoka sumos per atitinkamą 
laikotarpį, skaičiuojami delspinigiai.

3. Nustačius pažeidimą, valstybė narė 
atlieka reikalingas finansines pataisas.
Valstybės narės daromomis pataisomis 
panaikinama visa finansinė parama ar jos 
dalis. Valstybė narė susigrąžina visą dėl 
pažeidimo prarastą sumą ir išmoka ją 
Komisijai.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento 
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, būdama atsakinga už Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, 
imasi visų reikalingų priemonių, kad 
patikrintų, ar finansuojami veiksmai 
vykdomi vadovaujantis patikimo ir 
veiksmingo finansų valdymo principais. 
Paraišką teikianti valstybė narė atsako už 
sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės 
sistemas. Komisija turi būti įsitikinusi, kad 
minėtos sistemos yra sukurtos.

4. Komisija, būdama atsakinga už Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, 
imasi visų reikalingų priemonių, kad 
patikrintų, ar finansuojami veiksmai 
vykdomi vadovaujantis patikimo ir 
veiksmingo finansų valdymo principais. 
Paraišką teikianti valstybė narė atsako už 
sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės 
sistemas. Komisija turi būti įsitikinusi, kad 
minėtos sistemos yra sukurtos. Nustačius 
pažeidimus, nepagrįstai sumokėtos sumos 
susigrąžinamos visų pirma jas 
kompensuojant. Prireikus Sąjungos 
finansiniai interesai gali būti saugomi 
pagal Sutarties 325 straipsnį taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas. 

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento 
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu faktinės veiksmo įgyvendinimo 1. Jeigu faktinės veiksmo įgyvendinimo 
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išlaidos yra mažesnės nei numatyta pagal 
15 straipsnį, Komisija priima sprendimą, 
kaip įgyvendinimo aktą, kuriuo 
reikalaujama, kad valstybė narė grąžintų 
atitinkamą gautos finansinės paramos 
sumą.

išlaidos yra mažesnės nei numatyta pagal 
15 straipsnį ir jei nepanaudotų išlaidų 
neįmanoma susigrąžinti jas 
kompensuojant, Komisija priima 
įgyvendinimo aktą, kuriuo reikalaujama, 
kad valstybė narė grąžintų atitinkamą 
gautos finansinės paramos sumą.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 21 ir 22 straipsnių, 
paramos ūkininkams valdymas ir kontrolė 
vykdomi laikantis Reglamento (EB) 
Nr. … dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų perdavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
perduodami neribotam laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 4 straipsnyje nurodytus 
įgaliojimus.
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Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų perdavimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitą 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
įtakos jau įsigaliojusių deleguotųjų aktų 
galiojimui.
4. Komisija priima deleguotąjį aktą ir tuo 
pačiu metu apie jį praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius po to teisės akto 
perdavimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba neišreiškė prieštaravimų, arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti 
darbuotojai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

EGF buvo įsteigtas siekiant sukurti ES solidarumo ir paramos priemonę, skirta 
pademonstruoti solidarumą su darbuotojais ir remti darbuotojus, atleistus dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių. Vėliau jis buvo išplėstas ir apėmė 
darbuotojus, kurie buvo atleisti dėl tiesioginio pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės 
poveikio. Šiomis aplinkybėmis tenka labai apgailestauti, kad nepaisant tvirtos Europos 
Komisijos ir Europos Parlamento paramos „krizės išimties“ pratęsimui, jis nebuvo atnaujintas 
dėl blokuojančios mažumos Taryboje. 2009–2010 m. 82 proc. paraiškų, pateiktų EGF, buvo 
pagrįstos „krizės išimties“ kriterijumi, ir tuo pačiu laikotarpiu 10 proc. atleistų darbuotojų ES 
gavo paramą iš fondo. Todėl Komisijos pasiūlymas įtraukti netikėtą krizę į šio reglamento 
taikymo sritį yra sveikintinas, nes jis sudaro sąlygas fondui reaguoti į realius atleistų 
darbuotojų poreikius.

Kai kurie Komisijos pasiūlymų yra reakcija į susirūpinimą keliančius klausimus ir 
rekomendacijas, pabrėžtus EGF laikotarpio vidurio vertinime ir todėl turėtų užtikrinti 
pridėtinę vertę jo veikimui. Tačiau yra keletas spragų, ir taip pat netinkamas mėginimas 
padaryti taip, kad EGF reaguotų į prekybos susitarimus, o tai gali turėti didelį neigiamą 
poveikį žemės ūkio produkcijai.

Tolesni pasiūlymai

EGF turi būti patrauklesnis ir patogesnis valstybėms narėms naudoti. Šiame kontekste turi 
būti padarytos visos pastangos siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp:

a) Komisijos ir nacionalinės ir (arba) regioninės ir (arba) vietinės valdžios institucijų, 
atsakingų už Fondo valdymą ir 

b) nacionaliniu lygmeniu, tarp atsakingų nacionalinių valdžios institucijų, socialinių partnerių, 
atskirų darbuotojų ir įvairių susijusių agentūrų. Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės 
turėtų galimybę pasimokyti iš geriausios praktikos ir, jei reikia, gautų būtinus patarimus bei 
rekomendacijas. 

Atsižvelgiant į tai, kad gerai suplanuotas ir veiksmingas Fondo valdymas labai svarbus, 
valstybėms narėms ir Komisijai reikia skirti pakankamai biudžeto lėšų. Didesnės nei tikėtasi 
išlaidos gali susidaryti, kai į Fondą kreipiamasi tik vieną kartą ar nereguliariai, ir ypač dėl 
pirminių paraiškų. Vidurio laikotarpio vertinime rekomenduojama, kad sklandžiam veikimo 
procesui reikia daug gerai organizuotos komunikacijos, koordinavimo ir bendro darbo. Tai 
gali būti brangu, tačiau verta į tai investuoti, nes buvo įrodyta, kad taip galima pasiekti 
geresnių rezultatų.

Lankstumas iš dalies keičiant individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų sąrašą padidins 
Fondo veiksmingumą, jo reakcija į darbuotojų poreikius, vyraujančią ekonominę padėtį ir bet 
kokių įgūdžių atotrūkį ekonomikoje bus tikslesnė. 
Bendro finansavimo klausimas yra itin svarbus valstybėms narėms ir 50% lygis pasirodė esąs 
atgrasantis didesniam Fondo naudojimui. Aš pasisakau už dabartinį pasiūlymą padidinti 
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Bendrijai taikomą bendro finansavimo normą iki 65 proc. kai kurioms valstybėms narėms, bet 
taip pat siūlyčiau automatiškai skirti 75 proc. bendro finansavimo normą valstybėms narėms, 
gaunančioms finansinę paramą pagal vieną iš sąlygų, nurodytų Reglamento (EB) 
Nr.: 1083/200611 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1311/2011, 77 straipsnyje 
arba iš Europos finansinio stabilumo fondo.

Dažniausiai EGF kritikuojamas už tai, kad jis reaguoja per lėtai. Nepaisant fondo sandaros, 
manau, kad vis dar įmanoma pagerinti efektyvumą laiko požiūriu dar labiau apribojant 
terminus. Valstybės narės turėtų dėti visas pastangas siekdamos užtikrinti, kad jos kuo 
greičiau sureaguos į planuojamus arba paskelbtus atleidimus iš darbo ir pradės įgyvendinti 
priemones, kai tik kreipsis į fondą. Jei yra problema išteklių srityje, tinkamiausia valstybės 
narės veiksmų eiga galėtų būti pradėti nuo pigesnių priemonių.

Norėčiau paskatinti valstybes nares geriau pasinaudoti leidžiančia nukrypti nuostata 4 
straipsnio 2 dalyje, kuri leidžia visoms valstybėms narėms (tačiau kas ypač svarbu –
mažesnėms valstybėms narėms ar regionams) gauti EGF paramą, kai nėra tenkinami visi 
intervencijos kriterijai. Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol fondu pagal šiuos kriterijus buvo 
naudojamasi retai, siūlau, kad Komisija pateiktų konkrečius rekomendacinius dokumentus ir 
atitinkamą informaciją apie kriterijus, kurie bus taikomi tokiomis aplinkybėmis. 
Neapibrėžtumas skatina valstybių narių neveiklumą, nes jos nenori atleistiems darbuotojams 
suteikti vilčių ar švaistyti laiko nepriimtinoms paraiškoms.

Jei EGF turi suskurti tikrą pridėtinę vertę, tada jis turėtų padaryti kur kas daugiau, nei 
reikalaujama pagal nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ir pan. Tai užtikrins papildomą 
naudą darbuotojams ir papildomą matomumą ir teisėtumą fondui. Valstybės narės, kai 
įmanoma, turėtų naudoti EGF kaip galimybę kurti naujus, novatoriškus ir dinamiškus 
metodus, skirtus padėti darbuotojams iš naujo integruotis į darbo rinką.

EGF laikotarpio vidurio vertinime pabrėžiama, kad raktas į sėkmę siekiant maksimaliai 
padidinti jo poveikį ir pridėtinę vertę – teikti individualiems poreikiams pritaikytą ir 
intensyvesnį priemonių paketą. Tam reikia privalomų ir nuolatinių konsultacijų su 
darbuotojais arba jų įgaliotaisiais atstovais nuo pat pradžių. Be to, būtinas tam tikras
lankstumas, jei darbuotojai nori lankyti kursus, kurių trukmė yra dveji metai ar daugiau. EGF 
turėtų garantuoti, kad dvejų pilnų metų mokestis už mokslą padengiamas, kai darbuotojai 
pradeda kursą kito galimo semestro pradžioje, bet ne vėliau kaip praėjus metams po to, kai 
valstybė narė pateikė pradinę paraišką.

Didžiausia pasiūlyta suma 7 metų laikotarpiui (2014–2020 m.) yra 3 mlrd. EUR, o didžiausia 
metinė lėšų išmokėjimo suma 429 mln. EUR. Aiškinamajame memorandume 2,5 mlrd. 
viršutinė riba buvo pasiūlyta žemės ūkiui, bet tai tik riba, o ne fiksuota suma. Sumos, 
išmokamos visiems paramos gavėjams, visiškai priklausys nuo paraiškų skaičiaus tam tikrais 
metais. Joms taip pat bus taikomos didžiausios metinės lėšų išmokėjimo sumos ribos ir 
reikalavimas, kad iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. bent vienas ketvirtadalis didžiausios 
metinės EGF sumos liktų nepanaudotas, kad būtų galima patenkinti iki metų pabaigos 
atsirasiančius poreikius. Reikia papildomų Komisijos patikslinimų, kaip lėšos suskirstomos 
tuo atveju, jei fondui pateiktos paraiškos viršys metinį didžiausią lėšų išmokėjimą, ir kai 
pagalbos iš Fondo ir jei paramos paraiškoje fondui pateiktoje iki einamųjų metų rugsėjo mėn. 
1 d. siūloma iki tos datos panaudoti visą ar didžiąją dalį biudžeto. 



RR\923267LT.doc 59/153 PE483.708v04-00

LT

Pasiūlymas apima pagal terminuotas darbo sutartis dirbančius asmenis, laikinuosius 
darbuotojus, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių savininkus ir vadovus, taip pat 
savarankiškai dirbančius asmenis (įskaitant ūkininkus) ir visus tame pačiame versle ar 
įmonėje dirbančius šeimos narius. Svarbu, kad visi darbuotojai būtų traktuojami vienodai ir 
galėtų pasinaudoti EGF tomis pačiomis sąlygomis, ir todėl pasiūlymas nustatyti 
deleguotuosius aktus, kuriais įtraukiami ūkininkai, nėra tinkamas būdas veikti.

Žvelgiant iš žemės ūkio perspektyvos, siūlomos sumos būtų visiškai neadekvačios norint 
kompensuoti bet kokius svarbius prekybos susitarimus. Anot Žemės ūkio generalinio 
direktorato išsamaus poveikio vertinimo, didžiausio užmojo daugiašalės liberalizavimo 
derybos su visais PPO nariais gali sudaryti 7,75 mlrd. EUR nuostolių ūkininkams. Net jei šis 
skaičius būtų sumažintas 50 proc., pinigų suma, kuri gali būti teikiama pagal EGF, vis tiek 
būtų nepakankama. Atsižvelgiant į tai, kad siūlomas laikotarpis, per kurį ūkininkai galėtų 
naudotis fondu, prasideda nuo susitarimo parafavimo ir baigiasi praėjus trejiems metams nuo 
jo visiško įgyvendinimo, tai apriboja sumą bet kuriam atskiram prekybos susitarimui. Kadangi 
metinė išmokamų lėšų suma apribota 429 mln. EUR ir nėra jokio tikrumo dėl sumų, kurios 
gali būti prieinamos, tai dar labiau išryškina faktą, kad EGF lėšos yra nepakankamos siekiant 
padengti realiai prognozuojamus nuostolius žemės ūkio sektoriuje. Manau, kad nuostatas dėl 
ūkininkų buvo numatyta išdėstyti deleguotuosiuose aktuose paprasčiausiai tam, kad būtų 
sukurta priedanga Komisijai ir kad būtų lengviau sudaryti prekybos susitarimus, kurie 
nepriimtini žemės ūkiui. Jei toks susitarimas būtų pasirašytas, ES reikėtų įsteigti atskirą 
specialiai pritaikytą priemonę su adekvačiu biudžetu. Bet kokia mažesnio užmojo priemonė 
pakenktų žemės ūkio sektoriui.

ES turi susigrąžinti ekonomikos augimą pasitelkdama dinamiško darbo vietų kūrimo 
programą, kitaip mes galime patirti ekonomikos atsigavimą be nedarbo mažėjimo. EGF gali 
padėti pasiekti šių tikslų remdamas dėl darbo vietų mažinimo atleistus darbuotojus, kai jie 
ieško darbo, kelia kvalifikaciją ir (arba) persikvalifikuoja arba vykdo savarankišką darbo 
veiklą, atitinkančią strategiją „Europa 2020“. Fondo vertinime buvo pranešta, kad darbo 
neturėjusių asmenų įdarbinimo procentas siekia 48,1 proc. ir kad daugeliu atvejų šis rodiklis 
padidėjo vidutinės trukmės laikotarpiu. Taip pat buvo paskelbta, kad EGF lėšos padėjo kai 
kurioms darbuotojų grupėms, kurioms padėti sunkiausia. Be to, jame buvo nurodyta, kad 
daugelis paramos gavėjų žymiai padidino pasitikėjimą savimi, jie atnaujino ir patobulino savo 
darbo paieškos įgūdžius, taip pat kitus įgūdžius ir gebėjimus, be to, nors ne visi paramos 
gavėjai gavo darbą, tai padidino jų galimybes įsidarbinti. Įvertinime taip pat pastebėta, kad 
EGF bendrai finansuojamos priemonės, atrodo, padeda išvengti nedarbo situacijos 
pablogėjimo.
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TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ 

Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
Pirmininkei
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl teisinio pagrindo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos globalizacijos padarinių fondo (2014–
2020 m.) (COM(2011) 0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)) 

Gerb. Pirmininke,

vadovaudamasi Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsniu, Jūs 2012 m. rugpjūčio 30 d. laišku 
kreipėtės į Teisės reikalų komitetą su prašymu pateikti nuomonę dėl to, ar tinkama iš 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos globalizacijos 
padarinių fondo (2014–2020 m.) teisinio pagrindo išbraukti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 42 ir 43 straipsnius remiantis tuo, kad į Užimtumo ir socialinių reikalų 
(EMPL) komiteto pranešimo projektą šiuo tikslu įtrauktas pakeitimas.

Komisija parengė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) (COM(2011) 0608) remdamasi SESV 
175 straipsniu, taip pat 42 ir 43 straipsniais ir atitinkamai – pagal įprastą teisėkūros procedūrą 
– pateikė jį Parlamentui.

Parlamento Teisės tarnyba savo 2012 m, rugsėjo 13 d. rašte padarė išvadą, kad, jei pranešimo 
projekte pateiktas pakeitimas būtų priimtas, pasiūlymas turėtų būti grindžiamas SESV 
175 straipsniu.

Teisės reikalų komitetas, savo 2012 m. rugsėjo 18 d. posėdyje nagrinėdamas Jūsų prašymą, 
nusprendė atidėti teisinio pagrindo svarstymą, iki tada, kai EMPL komitetas bus balsavęs, kad 
galėtų geriau įvertinti, ar teisinio pagrindo pakeitimas atitinka pranešimo turinį. Kadangi 
2012 m. lapkričio 6 d. EMPL komitetas, balsuodamas dėl pasiūlymo, pakeitė teisinį pagrindą, 
kaip siūlė pranešėja, dabar galiu Jums perduoti Teisės reikalų komiteto nuomonę, parengtą po 
2012 m. lapkričio 27 d. komiteto posėdžio.

Bendrosios aplinkybės

1. Pasiūlymas

Iš pradžių Europos globalizacijos padarinių fondas (EGF) buvo įsteigtas 2007–2013 m.1

                                               
1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).
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laikotarpiui, siekiant užtikrinti Sąjungai priemonę, kurią taikant būtų galima suteikti 
vienkartinę paramą darbuotojams, atleistiems dėl esminių vis didesnė gamybos ir prekybos 
sistemos globalizacijos lemiamų struktūrinių pokyčių. Atsižvelgiant į 2008 m. finansų ir 
ekonomikos krizę EGF pagalbos teikimo principai buvo persvarstyti laikotarpiui nuo 2009 m. 
gegužės 1 d. iki 2011 m. gruodžio 30 d., siekiant teikti paramą darbuotojams, kurie buvo 
atleisti dėl tiesioginių krizės pasekmių1. Komisija pasiūlė2 išplėsti šią vadinamąją krizės 
išlygą iki 2013 m. gruodžio 31 d., t. y. iki Reglamente (EB) Nr. 1927/2006 nustatyto 
laikotarpio įgyvendinimo pabaigos.

Dabar Komisija yra pateikusi čia aptariamą pasiūlymą, kurio tikslas – užtikrinti, kad, 
remiantis pagrindiniais nustatytais 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) 
principais, 2014–2020 m. laikotarpiu EGF toliau veiktų kaip skubios pagalbos priemonė. 
Pagrindiniai dabar siūlomo EGF reglamento bruožai: papildomų kategorijų darbuotojų 
įtraukimas, globalizacijos poveikio ir netikėtų krizių, taip pat neigiamo naujų prekybos 
susitarimų poveikio ūkininkų atveju nušvietimas, paramos kriterijus atitinkančių išmokų 
apribojimo nustatymas ir didesnis dėmesys aktyvioms priemonėms, administracinės naštos 
mažinimas supaprastinant ir sutrumpinant procedūras.

Kai tai susiję su ūkininkais, į siūlomą reglamentą įtrauktos specialios nuostatos, pagal kurias 
valstybėms narėms leidžiama teikti paraiškas dėl finansinių išmokų skyrimo ūkininkams, 
siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujos ES sudarytų prekybos susitarimų nulemtos 
padėties rinkoje, laikotarpiui, kuris tęsiasi trejus metus nuo atitinkamo susitarimo parafavimo 
iki liberalizavimo priemonių įgyvendinimo, jei dėl susijusių priemonių labai padidėja 
importas ir labai sumažėja kainos ES, nacionaliniu ar regioniniu lygmenimis. Šiuo tikslu į 
pasiūlymą įtraukta nemažai nuostatų, konkrečiai susijusių su ūkininkais (pvz., dėl taikymo 
srities (2 straipsnio c punktas), intervencijos kriterijų (4 straipsnio 3 dalis), reikalavimus 
atitinkančių darbuotojų (6 straipsnio c punktas), reikalavimus atitinkančių veiksmų 
(7 straipsnio 1 dalis), paraiškų (8 straipsnio 2 dalies a punktas) ir išlaidų tinkamumo 
(14 straipsnis)). Išsamius intervencijos kriterijus deleguotaisiais aktais apibrėžia Komisija 
(4 straipsnio 3 dalis, 24 straipsnis). Numatoma, kad paramos ūkininkams finansų valdymas 
bus grindžiamas būsimuoju bendrosios žemės ūkio politikos finansų, valdymo ir stebėjimo 
reglamentu (23 straipsnis).

2. Pranešimas, kurį 2012 m. lapkričio 6 d. priėmė EMPL komitetas
Savo pranešimo projekte EMPL komiteto pranešėja Marian Harkin pasiūlė iš dalies keisti 
Komisijos pasiūlymą ir išbraukti ūkininkams numatytas specialias priemones. Nors siūlomas 
reglamentas ir toliau aprėptų ūkininkų klausimą, jiems būtų taikomos tokios pat nuostatos, 
kaip ir kitiems darbuotojams. Ji taip pat pasiūlė iš teisinio pagrindo išbraukti SESV 42 ir 
43 straipsnius.

EMPL komiteto priimtame pranešime laikomasi šio pasiūlymo: SESV 42 ir 43 straipsniai 
išbraukti iš teisinio pagrindo. Remiantis pranešimu iš teksto išbrauktos visos nuorodos į 
                                               
1 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 
2009 6 29, p. 26).
2 Komisijos 2011 m. birželio 10 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondą (COM(2011) 0336).
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ūkininkus, įskaitant visas su jais susijusias specialias nuostatas (plg. 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 
35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106, 107 pakeitimus). Vadovaujantis 
pranešime nuolat pasikartojančiu pagrindimu, „Ūkininkai yra įtraukti į šį reglamentą tomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti atleisti darbuotojai“.

3. Nagrinėtini teisiniai pagrindai

a) Pasiūlymo teisinis pagrindas

Pasiūlymas pagrįstas SESV 175 straipsniu, taip pat SESV 42 ir 43 straipsniais.

SESV 175 straipsnis dėstomas taip:

„Valstybės narės savo ekonominę politiką vykdo ir ją koordinuoja taip, kad būtų siekiama ir 
174 straipsnyje išdėstytų tikslų. Nustatant bei įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis ir 
veiksmus bei kuriant vidaus rinką atsižvelgiama į 174 straipsnyje išdėstytus tikslus ir 
prisidedama prie jų siekimo. Sąjungai siekti šių tikslų padeda ir veikla, kurios ji imasi 
panaudodama struktūrinius fondus (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo 
Orientavimo skyrių, Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą), Europos 
investicijų banką ir kitus esamus finansinius instrumentus.

[...]

Jei pasirodytų, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nesusijusių su fondais ir nepakenkiančių 
priemonėms, kurių yra imtasi kitų Sąjungos politikos sričių sistemoje, tokių veiksmų Europos 
Parlamentas ir Taryba gali imtis spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.“

SESV 175 straipsnyje minimas SESV 174 straipsnis dėstomas taip:

„Kad skatintų visokeriopą darnią plėtrą, Sąjunga plėtoja ir vykdo savo veiklą, padedančią 
stiprinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

Sąjunga ypač siekia mažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų atsilikimą.

Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovėms bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčioms vietovėms, pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems 
regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms.“

42 ir 43 straipsniai, taip pat sudarantys dalį Komisijos pateikto teisinį pagrindo, dėstomi taip:

„SESV 42 straipsnis:

Konkurencijos taisyklėms skirto skyriaus nuostatos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai 
taikomos tik tokiu mastu, kokį nustato Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi 
43 straipsnio 2 dalies nuostatų bei jose nustatytos tvarkos ir atsižvelgdami į 39 straipsnyje 
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išdėstytus tikslus.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali leisti teikti pagalbą:
a) sunkiomis struktūrinėmis ar gamtos sąlygomis dirbančioms įmonėms apsaugoti;
b) pagal ekonominės plėtros programų sistemą.

SESV 43 straipsnis

1. Komisija pateikia pasiūlymus dėl bendros žemės ūkio politikos kūrimo ir įgyvendinimo, 
įskaitant nacionalinių rinkų organizavimo būdų pakeitimą viena iš 40 straipsnio 1 dalyje 
numatytų bendrų organizavimo formų ir šioje Sutarties antraštinėje dalyje minimų priemonių 
įgyvendinimą.

Šiuose pasiūlymuose turi būti deramai atsižvelgta į šioje Sutarties antraštinėje dalyje keliamų 
žemės ūkio klausimų tarpusavio priklausomybę.

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje 
numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia bendros 
žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.

3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl kainų, rinkliavų, 
pagalbos ir kiekybinių apribojimų nustatymo bei žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo. 
[...]“

b) Siūlomas teisinio pagrindo pakeitimas

EMPL komitetas kreipėsi į Teisės reikalų komitetą su prašymu pateikti nuomonę dėl to, ar 
tinkama iš teisinio pagrindo išbraukti SESV 42 ir 43 straipsnius ir palikti tik SESV 
175 straipsnį.

Analizė

1. Teismo nustatyti principai
Remiantis Teisingumo Teismo praktika susiformavo konkretūs teisinio pagrindo pasirinkimo 
principai. Pirma, atsižvelgiant į tai, kad teisinis pagrindas paveikia esminę kompetenciją ir 
procedūrą, teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos klausimas1. 
Antra, remiantis Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kiekviena 
institucija turi veikti neviršydama pagal Sutartis jai suteiktų įgaliojimų2. Trečia, remiantis 
Teisingumo Teismo praktika, „Bendrijos akto teisinis pagrindas turi būti parinktas remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir kuriems, be kita ko, 
priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys“3. Pagaliau, kai tai susiję su keliais teisiniais 
pagrindais, jei išnagrinėjus ES priemonę paaiškėja, kad remiantis ja siekiama dvejopo tikslo 
                                               
1 Nuomonė 2/00, Kartagenos protokolas, 2001 m. rink., p. I–9713, 5 punktas; byla C-370/07, Komisija prieš 
Tarybą, 2009 m. rink., p. I-8917, 46–49 punktai; nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos 
paslaugomis, 2009 m. rink., p. I-11129, 110 punktas.
2 Byla C-403/05, Parlamentas prieš Komisiją, 2007 m. rink., p. I-9045, 49 punktas ir joje cituojamos bylos.
3 Žr. naujausią bylą C-411/06, Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, 2009 m. rink., p. I–7585.
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arba kad ją sudaro du komponentai ir vieną iš jų galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu 
tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu 
pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar komponentui 
pagrįsti1. Kita vertus, kai priemonę sudaro keletas lygiaverčių tikslų ar komponentų, kurie 
tvirtai susiję tarpusavyje, t. y. nė vienas iš jų nėra antraeilės reikšmės ar kito atžvilgiu 
netiesioginis, priemonė turi būti grindžiama įvairiomis susijusiomis Sutarties nuostatomis2.

2. Komisijos siūlomo reglamento tikslai ir turinys
Siūlomo reglamento tikslas – sukurti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą 
(EGF) daugiametės finansinės programos laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. (1 straipsnio 1 dalis), kurio tikslas apibūdinamas taip: „prisidėti prie Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo, užtikrinant Sąjungos solidarumą su darbuotojais, 
atleistais dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių, su žemės 
ūkiu susijusių prekybos susitarimų ar netikėtos krizės, ir teikiant finansinę paramą, skirtą 
padėti jiems greitai reintegruotis į darbo rinką arba pakeisti ar pertvarkyti jų žemės ūkio 
veiklą“ (1 straipsnio 2 dalis).

Kalbant apie priemones, susijusias su ūkininkais, pasiūlymo 5 konstatuojamoje dalyje 
paaiškinama: „reikėtų išplėsti EGF aprėptį, kad ūkininkams būtų padedama prisitaikyti prie 
naujų rinkos sąlygų, atsiradusių dėl tarptautinių prekybos susitarimų, taikomų žemės ūkio 
sektoriuje, dėl kurių nukentėjusiems ūkininkams tenka pakeisti arba iš esmės pertvarkyti 
žemės ūkio veiklą, siekiant jiems padėti, pakeitus veiklos struktūrą, geriau konkuruoti arba 
imtis su žemės ūkiu nesusijusios veiklos“. 8 konstatuojamojoje dalyje toliau aiškinamos 
ūkininkų įtraukimo į priemonę aplinkybės.

Priemonės, siūlomos šiems tikslams pasiekti, ypač specifinės priemonės, susijusios su 
ūkininkais, išsamiai apibūdintos pirmiau (skirsnio „Bendrosios aplinkybės“ 1 dalis).

3. Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas
Komisija savo sprendimą remtis dvigubu teisiniu pagrindu (SESV 175 straipsniu, taip pat 
SESV 42 ir 43 straipsniais) aiškina taip: „Vadovaujantis 175 straipsnio 3 dalimi, jei 
pasirodytų, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nesusijusių su struktūriniais fondais ir bendra 
žemės ūkio politika [...], Europos Parlamentas ir Taryba gali imtis tokių veiksmų pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą [...]“. Toliau ji teigia, kad, kalbant apie siūlomas su ūkininkais susijusias 
priemones, „EGF parama gali būti laikoma parama žemdirbystei ir veiksmu, kurio imamasi 
vadovaujantis aiškiai įvardytu Sąjungos žemės ūkio politikos tikslu“, todėl 42 ir 43 straipsniai 
būtų tinkamas šių priemonių teisinis pagrindas3.

Išties, akivaizdu, kad darbuotojams remti siūlomos priemonės yra skirtos ekonominei, 
socialinei ir teritorinei sanglaudai stiprinti, ypač spręsti specifinėms problemoms, kurių 
atsiradimas gali pakenkti šiai sanglaudai. Taigi tai priemonės, kurių tinkamas teisinis 
pagrindas yra SESV 175 straipsnis.
                                               
1 Byla C-42/97, Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m. rink., p. I-868, 39–40 punktai; byla C-36/98, Ispanija prieš 
Tarybą, 2001 m. rink., p. I-779, 59 punktas; byla C-211/01, Komisija prieš Tarybą, 2003 m. rink., p. I-8913, 
39 punktas.
2 Byla C-165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988 m. rink., p. 5545, 11 punktas; byla C-178/07, Komisija prieš 
Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. rink., p. I-107, 43–56 punktai.
3 COM(2011) 0608, Aiškinamasis memorandumas, p. 8.
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Tačiau neįžvelgiama, kad žemės ūkio sektoriaus priemonės būtų susijusios su regionų 
skirtumų ar nepalankiausioje padėtyje esančių regionų atsilikimo mažinimu (plg. SESV 
174 straipsnio 2 dalį). Priešingai, kai tai susiję su ūkininkais, EGF sukurtas kaip solidarumo ir 
krizės valdymo priemonė, skirta neigiamam naujų prekybos susitarimų poveikiui, kuris 
daromas konkrečiai žemės ūkio veiklai, švelninti. SESV 39 straipsnio 1 dalies, pagal kurią 
apibrėžiami bendros žemės ūkio politikos tikslai, c punkte minimas „rinkų stabilizavimas“1, o 
SESV 39 straipsnio 2 dalyje, kurioje išvardyti aspektai, į kuriuos turi būti atsižvelgta rengiant 
bendrą žemės ūkio politiką, minimas „žemės ūkio veiklos savitumas, kuris priklauso nuo 
žemės ūkio socialinės struktūros ir nuo struktūrinių bei gamtinių įvairių žemės ūkio regionų 
skirtumų“2.

SESV 43 straipsnio 2 dalyje pateikiamas bendras bendros žemės ūkio politikos pagrindas. 
SESV 42 straipsnis susijęs su konkurencijos taisyklių taikymu ir leidimu teikti valstybės 
pagalbą.

Taigi atrodytų, kad Komisijos pasiūlymas dėl reglamento išties turėtų būti grindžiamas SESV 
175 straipsnio 3 dalimi, taip pat SESV 42 straipsniu ir 43 straipsnio 2 dalimi.

4. EMPL komiteto pranešime pateikti Komisijos pasiūlymo pakeitimai
Remiantis 2012 m. lapkričio 6 d. priimtu EMPL komiteto pranešimu iš pasiūlymo išbraukti 
bet kokie konkretūs žemės ūkio politikos tikslai. Kaip pažymėta pirmiau, sanglaudos politika 
aiškiai apima reglamente darbuotojams (išskyrus ūkininkus) pasiūlytus kriterijus ir priemones. 
Jei jie būtų taikomi ir žemės ūkio sektoriuje, šiame sektoriuje, kaip ir kituose sektoriuose, jie 
būtų orientuoti į pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių ir netikėtų krizių pasekmių 
švelninimą. Šiomis aplinkybėmis reglamentas galėtų būti grindžiamas tik SESV 
175 straipsniu – SESV 42 straipsnio ir 43 straipsnio 2 dalies įtraukimas nebūtinas.

Teisės reikalų komiteto rekomendacija

Teisės reikalų komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė savo 2012 m. lapkričio 27 d. posėdyje. 
Šiame posėdyje jis atitinkamai – 16 balsų (nepritarusių nebuvo, vienas narys susilaikė)3 –
                                               
1SESV 39 straipsnio 1 dalis:
„1. Bendros žemės ūkio politikos tikslai yra šie:
a) didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą bei užtikrinant racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę 
ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač darbo jėgos, panaudojimą;
b) tokiu būdu užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, ypač didinant žemės 
ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas;
c) stabilizuoti rinkas;
d) garantuoti pakankamą tiekimą;
e) užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas“.
2 SESV 39 straipsnio 2 dalis:
„2.Kuriant bendrą žemės ūkio politiką ir numatant konkrečius jos įgyvendinimo būdus, atsižvelgiama į:
a) žemės ūkio veiklos savitumą, kuris priklauso nuo žemės ūkio socialinės struktūros ir nuo struktūrinių bei 
gamtinių įvairių žemės ūkio regionų skirtumų;
b) tai, kad atitinkami pokyčiai turi vykti palaipsniui;
c) tai, kad žemės ūkis valstybėse narėse yra glaudžiai susijęs su visa ekonomika“.
3 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Sebastian Valentin Bodu 
(pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Sergio Gaetano Cofferati, Christian 
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nusprendė rekomenduoti, kad tinkamu pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) teisiniu pagrindu būtų 
laikomas SESV 175 straipsnis.

Pagarbiai

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.
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TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (EGF) 2014–2020 m.
(COM(2011) 0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Nuomonės referentas: Iuliu Winkler

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendros pastabos

Šiuo pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiama atnaujinti Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) veikimą ir padaroma keletas EGF 
pakeitimų siekiant didinti jo veiksmingumą.

Nuomonės referentas remia EGF ir ragina jį toliau plėtoti daugiametės finansinės programos 
(DFP) 2014–2020 m. laikotarpiu kaip fondą, papildantį nacionalinę ir regioninę užimtumo 
politiką ir kitus ES fondus.

EGF išplėtimas ypač svarbus dėl to, kad ES – labai atvira ekonominė zona, taigi jautri išorės 
sukrėtimams. Sukūrusi EGF ES taip pat pripažįsta, kad dėl investicijų ir prekybos 
liberalizavimo darbo rinka tapo globali ir kad dėl tokio atvirumo, apskritai nešančio naudą ES 
ekonomikai, tam tikruose regionuose ir sektoriuose gali susidaryti socialinių išlaidų.

Visų pirma, EGF turėtų būti plėtojamas siekiant veiksmingumo ir teisingumo. Šie dėl 
prekybos pokyčių atleisti darbuotojai susiduria su didesniais negu vidutiniai sunkumais 
norėdami iš naujo susirasti darbą ir didesniais darbo užmokesčio nuostoliais, kai įsidarbina iš 
naujo. Dėl prekybos pokyčių atleisti darbuotojai taip pat dažniau turi profesinius įgūdžius, 
kurie būdingi nykstančioms profesijoms ar pramonės šakoms. 

Be to, užsienio prekybai atviras sektorius, kuriam poveikį padarė atvira prekyba, išsiplėtė, 
kadangi dėl inovacijų ir technologijų prekių ir paslaugų tiekimo grandinė darėsi vis labiau 
tarptautinė. Taigi EGF turėtų būti plėtojamas iš jo taikymo srities nepašalinant nė vienos 
veiklos.
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ES, kuri naudojasi savo išimtine kompetencija sudaryti tarptautinius prekybos susitarimus, 
reikia turėti prisitaikymo priemonę, kurią taikant būtų galima susidoroti su jos prekybos 
susitarimų poveikiu ES darbo rinkoje. Tai ne tik vienodų galimybių, bet ir politinės 
ekonomikos klausimas. Negalima tikėtis, kad ES piliečiai rems atvirą prekybą, jeigu ES 
negalės imtis veiksmų siekdama remti darbuotojus, kurie neteko darbo dėl padidėjusio 
atvirumo trečiųjų šalių konkurentams teikiant prekes ir paslaugas. 

Šiuo pasiūlymu nustatomas aiškus EGF ir tarptautinių prekybos susitarimų ryšys pripažįstant, 
kad ūkininkams poveikį gali daryti būsimi ES dvišaliai prekybos susitarimai arba daugiašalis 
susitarimas, sudarytas Pasaulio prekybos organizacijoje. Tačiau EGF paramą turėtų gauti ir 
darbuotojai, vykdantys ne žemės ūkio veiklą, kurie teigia, kad jie turėjo imtis kitos darbo 
veiklos dėl tarptautinių prekybos susitarimų poveikio.

Be to, nuomonės referentas siūlo, kad Europos Parlamentas suteiktų pritarimą tarptautiniams 
prekybos susitarimams (tokiems, kaip ES ir MERCOSUR arba ES ir Indijos LPS) po to, kai 
užtikrinama, kad EGF, ypač atsižvelgiant į biudžeto paskirstymą, turės pakankamai lėšų 
susidoroti su jų poveikiu darbo jėgai Europoje.

Išsami pasiūlymo analizė

Nuomonės referentas pritaria pakeitimams, kuriais siekiama išsaugoti 2009 m. dėl krizės 
padarytus pakeitimus, ypač susijusius su atleidimų skaičiaus ribos siekiant atitikti 
reikalavimus mažinimu ir didžiausios EGF bendro finansavimo normos didinimu. 

Taip pat būtina išlaikyti EGF ir Europos socialinio fondo (ESF) skirtumą, nes šių dviejų 
fondų tikslai – labai skirtingi.

Tai, kad iš EGF paramą galėtų gauti ir mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), savarankiškai 
dirbantys asmenys bei ūkininkai, būtų sveikintinas žingsnis. Iki šiol jie de facto negalėjo gauti 
lėšų iš fondo. Tai, kad buvo išplėsti tinkamumo gauti finansavimą kriterijai aprėpiant 
darbuotojus, dirbančius pagal nestandartines darbo sutartis, rodo, jog esamos formos EGF 
sąlygos per griežtos, kad jis būtų veiksmingas.

Tačiau pasiūlyme iš tikrųjų nesprendžiamas pagrindinis su EGF susijęs klausimas: reikia 
laukti vidutiniškai 11 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos, kol gaunama išmoka. 
Komisija siekia nustatyti 8 mėnesių kriterijų ir pagreitinti administracinį bylų, mokėjimų ir 
tarpinstitucinių susitarimų procesą. Tačiau biudžetinė procedūra (pagal kurią reikalaujama, 
kad dvi su biudžetu susijusius sprendimus priimančios institucijos, Taryba ir Parlamentas, 
patvirtintų kiekvieną paraišką dėl EGF lėšų) išlieka greitesnio proceso kliūtis. 

Nuomonės referentas remia tai, kad EGF bendrai finansuoja tikslines programas. Kai tik 
įmanoma, įgyvendinant šias programas turėtų būti užtikrinama, kad mokymai padėtų susirasti 
darbą naujuose sektoriuose, kurie iš tikrųjų galėtų gauti naudos dėl ES atvirumo.

Galiausiai, atsižvelgiant į biudžetą, Komisijos pasiūlyme nustatoma, kad esama didžiausia 
metinė įsipareigojimų asignavimų suma negali viršyti 429 mln. eurų, taigi 3 mlrd. eurų per 
septynerius metus. Jame nustatoma didžiausia žemės ūkiui skirtų išlaidų suma – 2,5 mlrd. 
eurų per minėtą laikotarpį. Net jeigu esamu metiniu finansavimu pasinaudojama per mažai, 
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dėl tinkamumo gauti finansavimą iš EGF kriterijų išplėtimo turbūt padaugės paraiškų, todėl 
galbūt reikės persvarstyti viršutinę ribą, ypač jeigu vykdant ES prekybos politiką bus sudaryta 
daug prekybos sutarčių, kurios darys poveikį ES darbo jėgos užimtumui.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba sutiko su Komisijos pasiūlymu 
pradėti naują strategiją „Europa 2020“. 
Vienas iš trijų strategijos „Europa 2020“ 
prioritetų yra integracinis augimas, kuris 
užtikrinamas keliant užimtumo lygį, 
investuojant į įgūdžių ugdymą, kovojant su 
skurdu, modernizuojant darbo rinkas, 
švietimo ir socialinės apsaugos sistemas, 
kad žmonės galėtų numatyti pokyčius ir 
juos įveikti bei sukurti glaudžią visuomenę;

(1) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba sutiko su Komisijos pasiūlymu 
pradėti naują strategiją „Europa 2020“. 
Vienas iš trijų strategijos „Europa 2020“ 
prioritetų yra integracinis augimas, kuris 
užtikrinamas keliant užimtumo lygį, 
investuojant į įgūdžių ugdymą, kovojant su 
skurdu, modernizuojant darbo rinkas, 
švietimo ir socialinės apsaugos sistemas, 
kad žmonės galėtų numatyti pokyčius ir 
juos įveikti bei sukurti glaudžią visus 
įtraukiančią visuomenę;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vadovaujantis komunikatu „Strategijos 
„Europa 2020“ biudžetas“, reikėtų išplėsti 
EGF aprėptį, kad ūkininkams būtų 
padedama prisitaikyti prie naujų rinkos 
sąlygų, atsiradusių dėl tarptautinių 
prekybos susitarimų, taikomų žemės ūkio 
sektoriuje, dėl kurių nukentėjusiems 
ūkininkams tenka pakeisti arba iš esmės 

(5) vadovaujantis komunikatu „Strategijos 
„Europa 2020“ biudžetas“, reikėtų išplėsti 
EGF aprėptį, kad ūkininkams būtų 
padedama prisitaikyti prie naujų rinkos 
sąlygų, atsiradusių dėl tarptautinių 
prekybos susitarimų, taikomų žemės ūkio 
sektoriuje, dėl kurių nukentėjusiems 
ūkininkams tenka pakeisti arba iš esmės 
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pertvarkyti žemės ūkio veiklą, siekiant 
jiems padėti, pakeitus veiklos struktūrą, 
geriau konkuruoti arba imtis su žemės ūkiu 
nesusijusios veiklos;

pertvarkyti žemės ūkio veiklą, siekiant 
jiems padėti, pakeitus veiklos struktūrą, 
geriau konkuruoti arba imtis su žemės ūkiu 
nesusijusios veiklos. Pagal šį reglamentą 
turėtų būti pripažįstama, kad šis principas 
taip pat gali būti taikomas visiems 
darbuotojams, atleistiems dėl tarptautinių 
prekybos susitarimų, įskaitant ūkininkus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie ūkininkus, EGF paramą 
turėtų gauti ir nukentėjusieji nuo Sąjungos 
sudarytų dvišalių susitarimų pagal GATT 
XXIV straipsnį arba daugiašalių PPO 
susitarimų. Ji būtų skiriama ūkininkams 
keičiantiems arba pertvarkantiems savo 
ankstesnę žemės ūkio veiklą laikotarpiu, 
prasidedančiu tokio prekybos susitarimo 
parafavimo dieną ir pasibaigiančiu praėjus 
trejiems metams nuo visiško jo 
įgyvendinimo;

(8) kalbant apie darbuotojus, 
nukentėjusius dėl tarptautinių prekybos 
susitarimų, EGF paramą turėtų gauti ir 
nukentėjusieji nuo Sąjungos sudarytų 
dvišalių susitarimų pagal GATT XXIV 
straipsnį arba daugiašalių PPO susitarimų. 
Ji būtų skiriama ūkininkams ir kitiems dėl 
prekybos pokyčių atleistiems 
darbuotojams, keičiantiems arba 
pertvarkantiems savo ankstesnę žemės ūkio 
veiklą laikotarpiu, prasidedančiu tokio 
prekybos susitarimo parafavimo dieną ir 
pasibaigiančiu praėjus trejiems metams 
nuo visiško jo įgyvendinimo;

Pagrindimas

EGF turėtų tapti ES simetrine užimtumo priemone, kurią taikant būtų apskritai prisitaikoma 
prie prekybos susitarimų. Prekybos susitarimai daro tokį patį poveikį pramonės ir paslaugų 
įmonėms kaip ir žemės ūkio sektoriui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai 
padėtų didinti atleistų darbuotojų 
galimybes įsidarbinti. Valstybės narės 
turėtų siekti, kad per 12 mėn. nuo paraiškos 
pateikimo dienos į darbo rinką 
reintegruotųsi bent 50 proc. remtinų 
darbuotojų;

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurias taikant atleisti 
darbuotojai vėl įsidarbintų. Valstybės 
narės turėtų siekti, kad per 12 mėn. nuo 
paraiškos pateikimo dienos į darbo rinką 
reintegruotųsi bent 50 proc. remtinų 
darbuotojų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 
neturėtų pakeisti paramos priemonių, 
kurios atleistiems darbuotojams teikiamos 
iš Sąjungos struktūrinių fondų ar pagal 
kitas Sąjungos politines priemones ar 
programas;

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 
neturėtų pakeisti paramos priemonių, 
kurios atleistiems darbuotojams teikiamos 
iš Sąjungos struktūrinių fondų ar pagal 
kitas Sąjungos politines priemones ar 
programas, būtent panaudojant ESF arba 
BŽŪP lėšas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant įveikti neigiamus 
globalizacijos padarinius, taip pat būtina 
kurti tvarias darbo vietas visoje ES 
parengus tikrą ES gamybos atgaivinimo 
strategiją ir tuo pat metu užtikrinant 
sąžiningą konkurenciją su didžiosiomis 
sparčiai augančios ekonomikos šalimis 
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bei vykdant ryžtingą paramos ekonomikos 
augimui politiką. Socialinio dialogo 
skatinimas, vartojimo produktų kokybės ir 
vartotojų informavimo gerinimas, 
mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
plėtojimas, naujų viešųjų ir privačiųjų 
ekonomikos finansavimo priemonių 
kūrimas bei mažųjų ir vidutinių įmonių 
vystymas yra veiksmingos priemonės 
siekiant sustiprinti Sąjungos gamybos 
pajėgumus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EGF tikslas – prisidėti prie Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo, 
užtikrinant Sąjungos solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių, su žemės ūkiu 
susijusių prekybos susitarimų ar netikėtos 
krizės, ir teikiant finansinę paramą, skirtą 
padėti jiems greitai reintegruotis į darbo 
rinką arba pakeisti ar pertvarkyti jų žemės 
ūkio veiklą.

2. EGF tikslas – prisidėti prie Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo, 
užtikrinant Sąjungos solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių, Sąjungos 
ekonomikos sektoriams, ypač žemės ūkio, 
didelį neigiamą poveikį darančių prekybos 
susitarimų ar finansinės ir ekonominės
krizės, ir teikiant finansinę paramą, skirtą 
padėti jiems greitai reintegruotis į darbo 
rinką arba pakeisti ar pertvarkyti jų veiklą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EGF siekia užtikrinti, kad Sąjunga, 
kurios išimtinei kompetencijai priklauso 
bendra prekybos politika, taip pat turėtų 
savo tinkamą prisitaikymo priemonę, 
kurią taikant būtų galima atsverti galimus 
nuostolius, atsirandančius dėl 
tarptautinių prekybos susitarimų, dėl 
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kurių Sąjunga derasi.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir b 
punktus, siekiama užtikrinti, kad bent 
50 proc. šiuose veiksmuose dalyvavusių 
darbuotojų per metus nuo paraiškos dienos 
rastų stabilų darbą.

3. Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir b 
punktus, siekiama užtikrinti, kad bent 
50 proc. šiuose veiksmuose dalyvavusių 
darbuotojų per metus nuo paraiškos dienos 
patektų į darbo rinką. Atliekant šio 
reglamento laikotarpio vidurio peržiūrą 
reikėtų iš naujo įvertinti šį tikslą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atleistiems dėl globalizacijos sukeltų 
esminių pasaulio prekybos struktūrinių
pokyčių, visų pirma pasireiškiančių 
smarkiai augančiu importu į Sąjungą, 
sparčiai mažėjančia Sąjungos tam tikro 
sektoriaus rinkos dalimi ar veiklos 
perkėlimu į narėmis nesančias šalis, kai dėl 
jų atleidimo vietos, regiono ar nacionalinė 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį;

a) atleistiems dėl globalizacijos sukeltų 
esminių pasaulio prekybos pokyčių, visų 
pirma pasireiškiančių dideliais 
pasikeitimais Sąjungos prekybos prekėmis 
ir paslaugomis eksporto ir importo 
struktūroje, mažėjančia Sąjungos tam tikro 
sektoriaus rinkos dalimi ar veiklos 
perkėlimu į narėmis nesančias šalis, kai dėl 
jų atleidimo vietos, regiono ar nacionalinė 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį;

Pagrindimas

Reikia aprėpti visus didelius pokyčius, kurie atsiranda dėl atviros prekybos, net jeigu 
nuosmukis vyksta lėtai.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pakeičiantiems arba pertvarkantiems 
vykdytą žemės ūkio veiklą laikotarpiu, 
prasidedančiu Sąjungos prekybos 
susitarimo, kuriuo nustatomos prekybos 
žemės ūkio sektoriuje liberalizavimo 
priemonės, parafavimo dieną ir 
pasibaigiančiu praėjus trejiems metams 
nuo visapusiško šių priemonių 
įgyvendinimo, su sąlyga, kad šios prekybos 
priemonės nulėmė didelį tam tikro žemės 
ūkio produkto ar produktų importo į 
Sąjungą padidėjimą ir reikšmingą tokių 
produktų kainų Sąjungos arba, jei tinkama, 
nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu 
sumažėjimą.

c) pakeičiantiems arba pertvarkantiems 
vykdytą veiklą arba persikeliantiems į kitą 
darbo sektorių, įskaitant ūkininkus, 
laikotarpiu, prasidedančiu Sąjungos 
prekybos susitarimo, kuriuo nustatomos 
prekybos žemės ūkio sektoriuje 
liberalizavimo priemonės, parafavimo 
dieną ir pasibaigiančiu praėjus trejiems 
metams nuo visapusiško šių priemonių 
įgyvendinimo, su sąlyga, kad šios prekybos 
priemonės nulėmė didelį tam tikro žemės 
ūkio produkto ar produktų importo į 
Sąjungą padidėjimą ir reikšmingą tokių 
produktų kainų Sąjungos arba, jei tinkama, 
nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu 
sumažėjimą.

Pagrindimas

Straipsnyje turėtų būti nurodoma kitų rūšių veikla, kuriai poveikį daro tarptautiniai prekybos 
susitarimai. Straipsnyje turėtų būti numatoma, kad daugelis atleistų darbuotojų privalo iš 
esmės pakeisti savo veiklą, jeigu jie buvo atleisti dėl atviros prekybos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbuotojas – labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkas ar vadovas, 
taip pat savarankiškai dirbantis asmuo 
(įskaitant ūkininkus) ir visi tame pačiame 
versle dirbantys šeimos nariai, su sąlyga, 
kad ūkininkas produktus, kuriems daro 
poveikį atitinkamas prekybos susitarimas, 
gamino dar prieš įgyvendinant priemones 
tam tikrame sektoriuje.

d) darbuotojas – labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkas ar vadovas, 
taip pat savarankiškai dirbantis asmuo 
(įskaitant ūkininkus) ir visi tame pačiame 
versle dirbantys, kaip deklaruota, šeimos 
nariai, su sąlyga, kad jie produktus, 
kuriems daro poveikį atitinkamas prekybos 
susitarimas, gamino dar prieš įgyvendinant 
priemones tam tikrame sektoriuje.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis 
pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti 
finansinę paramą gali būti laikoma 
priimtina, net jei nevisiškai atitinka 1 dalies 
a arba b punktuose nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos 
užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai. 
Valstybės narės nurodo, kurių iš 1 dalies a 
arba b punktuose nustatytų intervencijos 
kriterijų nevisiškai laikomasi.

2. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
ypač turint mintyje kolektyvines su MVĮ 
susijusias paraiškas, pagal šį straipsnį 
teikiama paraiška skirti finansinę paramą 
gali būti laikoma priimtina, net jei 
nevisiškai atitinka 1 dalies a arba 
b punktuose nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos 
užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai. 
Valstybės narės nurodo, kurių iš 1 dalies a 
arba b punktuose nustatytų intervencijos 
kriterijų nevisiškai laikomasi.

Pagrindimas

Šie pakeitimai yra būtini siekiant nuoseklumo su 2 straipsnio c punktu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai, parafavus prekybos susitarimą 
Komisija, remdamasi turima informacija, 
duomenimis ir analize, mano, kad 2 
straipsnio c punkte ūkininkams nustatytas 
paramos skyrimo sąlygas greičiausiai 
tenkina didelis ūkininkų skaičius, ji priima 
deleguotuosius aktus, kaip nustatyta 24 
straipsnyje, kuriuose nustato neigiamą 
poveikį patiriančius reikalavimus 
atitinkančius sektorius ar produktus, 
prireikus, poveikį patiriančias geografines 
vietoves, didžiausią galimos Sąjungos 
lygmens paramos sumą, ataskaitinius 
laikotarpius ir ūkininkų atrankos 

3. Kai, parafavus prekybos susitarimą 
Komisija, remdamasi turima informacija, 
duomenimis ir analize, mano, kad 2 
straipsnio c punkte dėl prekybos pokyčių 
atleistiems darbuotojams, įskaitant, kai 
reikia, ūkininkus, nustatytas paramos 
skyrimo sąlygas greičiausiai tenkina didelis 
dėl prekybos pokyčių atleistų darbuotojų, 
įskaitant, kai reikia, ūkininkus, skaičius, ji 
priima deleguotuosius aktus, kaip nustatyta 
24 straipsnyje, kuriuose nustato neigiamą 
poveikį patiriančius reikalavimus 
atitinkančius sektorius ar produktus, 
prireikus, poveikį patiriančias geografines 
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reikalavimus bei išlaidų tinkamumo 
laikotarpį, taip pat galutinį paraiškų 
pateikimo terminą ir prireikus tų paraiškų 
turinį pagal 8 straipsnio 2 dalį.

vietoves, didžiausią galimos Sąjungos 
lygmens paramos sumą, ataskaitinius 
laikotarpius ir dėl prekybos pokyčių 
atleistų darbuotojų, įskaitant, kai reikia, 
ūkininkus, atrankos reikalavimus bei 
išlaidų tinkamumo laikotarpį, taip pat 
galutinį paraiškų pateikimo terminą ir 
prireikus tų paraiškų turinį pagal 8 
straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Šie pakeitimai yra būtini siekiant nuoseklumo su 2 straipsnio c punktu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkininkai, dėl Sąjungos parafuoto 
prekybos susitarimo pakeičiantys arba 
pertvarkantys vykdytą žemės ūkio veiklą, 
kaip nustatyta deleguotajame akte, 
priimtame pagal 4 straipsnio 3 dalį.

c) dėl prekybos pokyčių atleisti 
darbuotojai, įskaitant, kai reikia, 
ūkininkus, dėl Sąjungos parafuoto 
prekybos susitarimo pakeičiantys arba 
pertvarkantys vykdytą žemės ūkio veiklą, 
kaip nustatyta deleguotajame akte, 
priimtame pagal 4 straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Šie pakeitimai yra būtini siekiant nuoseklumo su 2 straipsnio c punktu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 

1. Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 
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pradėti dirbti savarankiškai, arba, ūkininkų
ateju, pakeisti ar pertvarkyti jų ankstesnę 
veiklą. Suderintą individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, be 
kita ko, gali sudaryti:

pradėti dirbti savarankiškai, arba, dėl 
prekybos pokyčių atleistų darbuotojų, 
įskaitant, kai reikia, ūkininkus, atveju, 
pakeisti ar pertvarkyti jų ankstesnę veiklą, 
visų pirma padedant imtis besiplečiančios 
veiklos, kuriai prekybos liberalizavimas 
buvo naudingas. Suderintą individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, be 
kita ko, gali sudaryti:

Pagrindimas

Skiriant paramą iš EGF reikėtų atsižvelgti į tai, kad veiksmingiausios tikslinės programos yra 
tos, kurias įgyvendinant darbo jėgai padedama pereiti iš nuosmukį patiriančio sektoriaus į 
besiplečiančią ekonominę veiklą ir suteikiami mokymai šiuo tikslu.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagalba ieškant darbo, profesinis 
orientavimas, konsultavimas, mentorystė, 
pagalba gauti tą patį darbą kitur, 
verslumo skatinimas, pagalba pradėti 
savarankišką veiklą ar verslą arba pakeisti 
ar pertvarkyti veiklą (įskaitant investicijas į 
materialųjį turtą), bendradarbiavimo veikla, 
konkretiems poreikiams pritaikytas 
mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant 
informacijos ir ryšių technologijų įgūdžių 
ugdymą, bei įgytos patirties 
sertifikavimas;

a) konkretiems poreikiams pritaikytas 
mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant 
informacijos ir ryšių technologijų įgūdžių 
ugdymą, bei įgytos patirties 
sertifikavimas, pagalba ieškant darbo, 
darbo vietų kūrimo priemonės, profesinis 
orientavimas, konsultavimas, mentorystė, 
verslumo skatinimas, pagalba pradėti 
savarankišką veiklą ar verslą arba pakeisti 
ar pertvarkyti veiklą (įskaitant investicijas į 
materialųjį turtą), bendradarbiavimo 
veikla;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams, judumo 

b) specialios laikinos priemonės, 
įdarbinimą skatinančios išmokos 
darbdaviams, judumo išmokos, 
dienpinigiai arba stipendijos (įskaitant 
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išmokos, dienpinigiai arba stipendijos 
(įskaitant slaugymo išmokas ir išmokas 
laikino pavadavimo paslaugoms), 
mokamos tik dokumentais pagrįstu 
aktyvios darbo paieškos laikotarpiu arba 
mokymo(si) visą gyvenimą laikotarpiu;

slaugymo išmokas ir išmokas laikino 
pavadavimo paslaugoms), mokamos tik 
dokumentais pagrįstu aktyvios darbo 
paieškos laikotarpiu arba mokymo(si) visą 
gyvenimą laikotarpiu;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemonės, kuriomis socialiai remtini 
arba vyresnio amžiaus darbuotojai 
skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į 
ją.

c) priemonės, kuriomis socialiai remtini 
arba vyresnio amžiaus darbuotojai 
skatinami grįžti į darbo rinką.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė užpildytas paraiškas 
Komisijai pateikia per 12 savaičių nuo 
dienos, kurią tenkinami 4 straipsnio 1 ar 2
dalyje nustatyti kriterijai arba, jei taikoma, 
iki Komisijos pagal 4 straipsnio 3 dalį 
nustatyto termino. Išskirtinėmis ir tinkamai 
pagrįstomis aplinkybėmis paraišką teikianti 
valstybė narė per šešis mėnesius nuo 
paraiškos pateikimo dienos gali ją papildyti 
pateikdama daugiau informacijos; po to 
Komisija vertina paraišką remdamasi 
turima informacija. Komisija paraišką 
įvertina per 12 savaičių nuo pilnai 
užpildytos paraiškos pateikimo dienos 
arba, jei paraiška buvo nepilnai užpildyta –
per šešis mėnesius nuo pirminės paraiškos 
pateikimo dienos, pasirenkant ankstesnę 
datą.

1. Valstybė narė užpildytas paraiškas 
Komisijai pateikia per 12 savaičių nuo 
dienos, kurią tenkinami 4 straipsnio 1 ar 2 
dalyje nustatyti kriterijai arba, jei taikoma, 
iki Komisijos pagal 4 straipsnio 3 dalį 
nustatyto termino. Išskirtinėmis ir tinkamai 
pagrįstomis aplinkybėmis paraišką teikianti 
valstybė narė per šešis mėnesius nuo 
paraiškos pateikimo dienos gali ją papildyti 
pateikdama daugiau informacijos; po to 
Komisija vertina paraišką remdamasi 
turima informacija. Komisija paraišką 
įvertina per 8 savaites nuo pilnai 
užpildytos paraiškos pateikimo dienos 
arba, jei paraiška buvo nepilnai užpildyta –
per šešis mėnesius nuo pirminės paraiškos 
pateikimo dienos, pasirenkant ankstesnę 
datą. Svarstydama paraiškas Komisija 
užtikrina, kad EGF lėšos paskirstomos 
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visiems sektoriams, regionams ir 
valstybėms narėms, kuriems labiausiai 
reikia pagalbos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė, 
naujomis rinkos sąlygomis žemės ūkio
sektoriuje valstybėje narėje, atsiradusiomis 
dėl Europos Sąjungos parafuoto prekybos 
susitarimo pagal GATT XXIV straipsnį 
arba daugiašalio PPO narių parafuoto 
susitarimo, laikantis 2 straipsnio c punkto. 
Ši analizė grindžiama tinkamiausio 
lygmens statistiniais duomenimis ir kita 
informacija, kad būtų įvertinta atitiktis 
intervencijos kriterijams, nustatytiems 4 
straipsnyje;

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė, 
naujomis rinkos sąlygomis bet kuriame
sektoriuje valstybėje narėje, atsiradusiomis 
dėl Europos Sąjungos parafuoto prekybos 
susitarimo pagal GATT XXIV straipsnį 
arba daugiašalio PPO narių parafuoto 
susitarimo, laikantis 2 straipsnio c punkto. 
Ši analizė grindžiama tinkamiausio 
lygmens statistiniais duomenimis ir kita 
informacija, kad būtų įvertinta atitiktis 
intervencijos kriterijams, nustatytiems 4 
straipsnyje;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija užtikrina, kad teisė gauti 
paramą iš EGF nedarytų poveikio 
galimybei gauti lėšų iš kito Sąjungos 
fondo, pvz., ESF, arba pagal BŽŪP 
ūkininkams skiriamų lėšų.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendina veiklą, susijusią su 
informacija ir komunikacija apie EGF 
paraiškas ir rezultatus.

3. Komisija įgyvendina veiklą, susijusią su 
informacija ir komunikacija, kad būtų 
užtikrinta, jog visos Sąjungos valstybės, 
regionai ir užimtumo sektoriai būtų 
informuoti apie šias galimybes, ir kasmet 
teikia ataskaitas apie fondo lėšų 
panaudojimą atsižvelgdama į kiekvieną 
šalį ir kiekvieną sektorių atskirai.

Pagrindimas

Šiuo metu kai kurios valstybės narės nepakankamai pasinaudoja ESF. Be to, dabar ESF galės 
pasinaudoti daugiau sektorių ir gavėjų negu anksčiau. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pripažindamos būtinybę priimti 
sprendimus, kuriais būtų užtikrinta, kad 
darbuotojai kuo skubiau būtų įtraukti į 
minėtąsias programas, institucijos siekia 
kuo labiau sumažinti paraiškų 
nagrinėjimo laikotarpį.

Pagrindimas

ES prekybos politikos ir EGF suderinamumas reiškia, kad šis biudžeto lėšų skyrimas EGF 
turėtų būti persvarstomas prieš sudarant kiekvieną LPS. Laikantis simetrijos principo joks 
tarptautinis prekybos susitarimas neturėtų būti įgyvendinamas prieš tai nepritaikius EGF 
nuostatų, kad būtų laikomasi jo tikslų.



RR\923267LT.doc 81/153 PE483.708v04-00

LT

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. EGF biudžeto valdytojai iš anksto 
numato būsimus LPS, dėl kurių turbūt 
bus atleisti arba išstumti iš darbo rinkos 
darbuotojai, kaip nurodoma 1 straipsnyje, 
ir, jeigu reikia, siūlo persvarstyti šį 
reglamentą siekdami užtikrinti, kad EGF 
biudžetas nuolat atitiktų fondo poreikius. 
Tarptautiniam susitarimui galima pritarti 
tik tuo atveju, jeigu yra EGF išteklių, 
kuriais būtų padedama Sąjungos darbo 
jėgai prisitaikyti prie minėto susitarimo
poveikio. 

Pagrindimas

ES prekybos politikos ir EGF suderinamumas reiškia, kad šis biudžeto lėšų skyrimas EGF 
turėtų būti persvarstomas prieš sudarant kiekvieną LPS. Laikantis simetrijos principo joks 
tarptautinis prekybos susitarimas neturėtų būti įgyvendinamas prieš tai nepritaikius EGF 
nuostatų, kad būtų laikomasi jo tikslų.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame vertinime nurodomas paraiškų 
skaičius ir programų veiksmingumas 
atsižvelgiant į kiekvieną šalį ir kiekvieną 
sektorių atskirai, kad būtų įvertinta, ar 
EGF parama skiriama jo tiksliniams 
gavėjams.
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22.10.2012

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)
(COM(2011) 0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Nuomonės referentė: Alda Sousa

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlyme dėl naujo reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo (toliau – EGF) 2014–2020 m. laikotarpiui yra keletas sveikintinų pakeitimų, 
palyginti su dabar galiojančiu Reglamentu (EB) Nr. 1927/20061, ypač tai, kad išplečiama 
reglamento taikymo sritis ir pagal jį atleistais darbuotojais laikomi taip pat ir pagal 
terminuotas darbo sutartis dirbantys asmenys, laikinieji darbuotojai, labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkai ir vadovai bei savarankiškai dirbantys asmenys. Tuo pat metu 
pagal šį pasiūlymą EGF administravimas taptų sudėtingesniu ir neužtikrintų EGF veikimo 
veiksmingumo ir stabilumo. Šioje nuomonėje taikomas efektyvaus lėšų panaudojimo metodas –
siekiama pagerinti EGF administravimą, kad riboti ES biudžeto ištekliai būtų geriau 
panaudojami ir kurtų didesnę Europos pridėtinę vertę. Veiksniai, motyvuojantys šiai teisėkūros 
nuomonei teikti pakeitimus, visų pirma, yra EGF supaprastinimas, antra, siekis, kad EGF taptų 
patrauklesne priemone valstybėse narėse, trečia, noras pagerinti darbo netekusių darbuotojų 
sugrąžinimo į darbą rezultatus, ir ketvirta, siekis užtikrinti pakankamų išteklių prieinamumą 
atleistų darbuotojų mokymo priemonėms, atsižvelgiant į besitęsiančios finansų krizės ir 
globalizacijos daromo spaudimo pasekmes.

Taikymo sritis

Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 yra sutelktas į darbuotojus, kaip pagrindinę užimtumo 
kategoriją, kurią paveikė globalizacija, esminiai struktūriniai pokyčiai ir netikėtos krizės.
Komisijos pasiūlymu EGF naudojimo sritis išplečiama įtraukiant ne tik etatinius darbuotojus ir 
pagal terminuotas darbo sutartis dirbančius asmenis, savarankiškai dirbančius asmenis bei mažų 
ir vidutinių įmonių savininkus ir vadovus (visai pagrįstai), bet taip pat ūkininkus, kuriems 
taikomi tarptautinės prekybos susitarimai. Manoma, kad biudžeto išteklių srityje dėl ūkininkų 
                                               
1 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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įtraukimo, EGF kaip pramonės reguliavimo priemonė bus paversta žemės ūkio reguliavimo 
priemone, nes iki 5/6 bendrojo finansavimo bus skirta žemės ūkiui. Anot aiškinamojo 
memorandumo, EGF ir toliau veiks ne daugiametės finansinės programos (DFP) nustatytose 
ribose, jo nustatyta didžiausia suma bus 3 mlrd. eurų (2011 m. kainomis), o parama žemės ūkiui 
gali siekti 2,5 mlrd. eurų šios sumos. Žemės ūkio įtraukimas apsunkins fondo administravimą 
(AGRI GD bus įtrauktas taip pat kaip ir EMPL GD, reikės priimti naujus deleguotuosius aktus 
dėl kiekvieno naujo tarptautinio prekybos susitarimo ir t. t.), nukreipti išteklius nuo pramonės į 
žemės ūkio koregavimą (tai yra pagrindinis BŽŪP tikslas), pakeisti pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes (tarptautinių žemės ūkio prekybos susitarimų pasekmės prognozuojamos ir nėra per 
se susijusios su globalizacijos padariniais).

Sąjungos bendro finansavimo procentas

Pagal dabartinę teisinę tvarką EGF yra valdomas pasidalijamojo valdymo principu ir, 
atsižvelgiant į papildomumo principą, ES ir valstybės narės, kiekviena skiria 50 % reikiamo 
finansavimo. 2009 m. į EGF reglamentą buvo įtraukta laikina dėl krizės nukrypti leidžianti 
nuostata, kuria valstybėms narėms buvo leista padidinti bendro finansavimo ES dalį iki 65 % 
paraiškoms, pateiktoms iki 2011 m. gruodžio 31 d. Nepavykstant pasiekti sutarimo, kad bendro 
finansavimo ES dalis visam laikui būtų padidinta iki 65 %, siūlomas tarpinis variantas, pagal kurį 
50 % bendro finansavimo laikoma norma, tačiau galimybė padidinti bendrą finansavimą iki 
65 % numatoma toms valstybėms narėms, kuriose bent vienas NUTS II lygio regionas yra 
vadinamasis konvergencijos regionas (regiono BVP yra mažesnis nei 75 % ES vidurkio). 
Valstybės narės, ypač tos, kurios labiausiai nukentėjo nuo skolų krizės, įvairiuose forumuose ne 
kartą pasisakė už bendro finansavimo ES dalies padidinimą visam laikui. Iš tiesų bendro 
finansavimo padidinimas nuo 50 % iki 65 % 2009 m. buvo svarbiausias veiksnys, dėl kurio labai 
padaugėjo paraiškų ir EGF finansavimas valstybėms narėms tapo patrauklesnis, palyginti su 
Europos socialiniu fondu (ESF) ir įvairiomis nacionalinėmis aktyvios darbo rinkos priemonėmis. 

Valstybės narės, turinčios rimtų finansinio nestabilumo požymių

Reglamente 1311/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento 1083/2006 tam tikros nuostatos, 
susijusios su finansų valdymu ir skirtos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių 
finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai, numatyta galimybė padidinti 
Sąjungos bendro finansavimo sumą dešimčia procentinių punktų, siekiant palengvinti Sąjungos 
finansavimo valdymą, padėti paspartinti investicijas valstybėse narėse ir maksimaliai bei 
optimaliai panaudoti Sąjungos lėšas. Nors reglamentas visų pirma yra susijęs su Europos 
socialinio fondu, Europos regioninės plėtros fondu ir Sanglaudos fondu, pranešėjas mano, kad jis 
turėtų būti išplėstas taip, kad apimtų ir EGF.

Pranešėjos nuomonė

Pranešėja palankiai vertina tai, kad atsižvelgus į pakartotinius Parlamento raginimus 2012 m. 
biudžeto EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti 50 000 000 EUR mokėjimų asignavimai. Ji 
primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio 
fondo tikslai ir terminai, todėl lėšų jam turi būti skiriama atskirai. Taip bus išvengta perkėlimų 
iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, nes tai gali kliudyti pasiekti EGF 
politikos tikslus.
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Pranešėja taip pat apgailestauja dėl to, kad Taryba nusprendė neleisti toliau taikyti dėl krizės 
leidžiančios nukrypti nuostatos, pagal kurią sudaroma galimybė padidinti Sąjungai taikomą 
bendro finansavimo normą iki 65 proc. programai skiriamų lėšų, paraiškoms, pateiktoms po 
2011 m. gruodžio 31 d., ir ragina Taryba nedelsiant vėl pradėti taikyti šią priemonę.

Šioje nuomonėje dėmesys sutelkiamas į šiuos klausimus:
 žemės ūkio sektoriaus pašalinimas iš reglamento projekto taikymo srities, nes tai 
neatitinka šio reglamento tikslų, taigi ir biudžeto eilutės, siūlomos AGRI GD, išbraukimas;
 Sąjungai taikomos bendro finansavimo normos padidinimas iki 65 % visoms valstybėms 
narėms be tarpinio varianto ir papildomai iki 10 % padidinimas valstybėms narėms, kurios 
susiduria su rimtais sunkumais finansinio stabilumo srityje, pagal taisykles, nustatytas 
Reglamente Nr. 1311/2011;
 Sąjungos finansinės paramos valstybėms narėms išankstinio mokėjimo dalies 
padidinimas nuo 50 % iki 65 % po to, kai įsigalios sprendimas dėl Sąjungos finansinės 
paramos;
 paraiškoms taikomo atleistų darbuotojų skaičiaus ribos sumažinimas nuo 500 iki 200;
 ex-post stebėsenos laikotarpio pailginimas iki 2 metų (24 mėn.), kad būtų galima geriau 
atlikti bendrą remiamų projektų įvertinimą ir ypač geriau įvertinti darbo neturėjusių asmenų 
įdarbinimo procentą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas pakartojo, kad DFP po 
2013 m. nenumačius pakankamų 
papildomų išteklių Sąjunga negalės 
įgyvendinti esamų politikos prioritetų, 
ypač susijusių su strategija „Europa 
2020“, Lisabonos sutartyje numatytų 
naujų uždavinių, taip pat negalės imtis 
atsakomųjų priemonių nenumatytais 
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atvejais; atkreipė dėmesį į tai, kad net 
padidinus kitos DFP išteklius 5 proc., 
palyginti su 2013 m. biudžetu, būtų 
galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragino Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų 
papildomos naudos Europai.
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas laikėsi nuomonės, kad 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas sėkmingai veikė 
parodant ES solidarumą ir teikiant 
paramą dėl neigiamo globalizacijos ir 
pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės 
poveikio atleistiems darbuotojams, todėl 
jis turėtų išlikti ir naujoje DFP. Vis dėlto 
Europos Parlamentas mano, kad Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo paramos teikimo procedūros yra 
pernelyg ilgos ir sudėtingos. Europos 
Parlamentas ragino Komisiją pasiūlyti 
būdų, kuriuos taikant šios procedūros 
ateityje galėtų būti supaprastintos ir 
sutrumpintos.
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo. 
Todėl daugiametės finansinės programos 
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Atsižvelgiant 
į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos 
skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, 
EGF turėtų veikti nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos;

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo. 
Todėl daugiametės finansinės programos 
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į 2007–2013 m. įgytą patirtį, 
reikėtų iš dalies pakeisti EGF taikymo 
sritį ir kai kurias mobilizavimo nuostatas. 
Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą 
ypatingos skubos ir nenumatytomis 
aplinkybėmis, EGF finansinis paketas 
turėtų būti skiriamas nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos ir 
turėtų papildyti pagal 2014–2020 m. 
daugiametę finansinę programą 
nustatytas viršutines įsipareigojimų ribas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 



PE483.708v04-00 88/153 RR\923267LT.doc

LT

daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas teigia, kad svarbiausia 
išlaikyti specialias priemones (lankstumo 
priemonę, Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą, Europos 
Sąjungos solidarumo fondą ir 
Neatidėliotinos pagalbos rezervą), kurios 
galėtų būti mobilizuojamos ad hoc 
pagrindu, supaprastinant jų naudojimą ir 
skiriant joms pakankamus paketus, taip 
pat galbūt ateityje kuriant naujas 
priemones, EP taip pat mano, kad šių 
papildomų finansavimo šaltinių 
mobilizavimas turi būti vykdomas taikant 
Bendrijos metodą;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vadovaujantis komunikatu 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, 
reikėtų išplėsti EGF aprėptį, kad 
ūkininkams būtų padedama prisitaikyti 
prie naujų rinkos sąlygų, atsiradusių dėl 
tarptautinių prekybos susitarimų, taikomų 
žemės ūkio sektoriuje, dėl kurių 
nukentėjusiems ūkininkams tenka 
pakeisti arba iš esmės pertvarkyti žemės 
ūkio veiklą, siekiant jiems padėti, pakeitus 
veiklos struktūrą, geriau konkuruoti arba 
imtis su žemės ūkiu nesusijusios veiklos;

Išbraukta.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą, ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kad būtų išlaikytas išties europinis EGF 
matmuo, paraiška skirti paramą turėtų būti 
pateikta tik tuomet, kai atleistų darbuotojų 
skaičius pasiekia tam tikrą minimalią ribą. 
Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose 
valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, 
ir išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas 
galima teikti ir esant mažesniam atleistų 
darbuotojų skaičiui. Ūkininkams 
taikytinus būtinuosius kriterijus Komisija 
nustato atsižvelgdama į kiekvieno 
prekybos susitarimo padarinius;

(6) kad būtų išlaikytas išties europinis EGF 
matmuo, paraiška skirti paramą turėtų būti 
pateikta tik tuomet, kai atleistų darbuotojų 
skaičius pasiekia tam tikrą minimalią ribą. 
Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose 
valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, 
ir išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas 
galima teikti ir esant mažesniam atleistų 
darbuotojų skaičiui.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant sutrumpinti laikotarpį, per 
kurį Komisija turi išnagrinėti paraiškas, 
valstybės narės paraiškas turėtų pateikti 
savo valstybine kalba ir viena iš Europos 
institucijų darbo kalbų;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visiems atleistiems darbuotojams, 
nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar 
darbo santykių pobūdžio, turėtų būti 
suteikiamos vienodos teisės gauti EGF 
paramą. Todėl taikant šį reglamentą 
atleistais darbuotojais taip pat turėtų būti 
laikomi pagal terminuotas darbo sutartis 
dirbantys asmenys, laikinieji darbuotojai, 
labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkai ir vadovai bei savarankiškai 
dirbantys asmenys, kuriems tenka pakeisti 
veiklą, ir ūkininkai, kuriems tenka 
pakeisti veiklą arba ją pertvarkyti, kad 
prisitaikytų prie naujos padėties rinkoje, 
susidariusios įsigaliojus prekybos 
susitarimams;

(7) visiems atleistiems darbuotojams, 
nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar 
darbo santykių pobūdžio, turėtų būti 
suteikiamos vienodos teisės gauti EGF 
paramą. Todėl taikant šį reglamentą 
atleistais darbuotojais taip pat turėtų būti 
laikomi pagal terminuotas darbo sutartis 
dirbantys asmenys, laikinieji darbuotojai, 
labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkai ir vadovai bei savarankiškai 
dirbantys asmenys, kurie yra priversti
pakeisti veiklą;

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie ūkininkus, EGF paramą 
turėtų gauti ir nukentėjusieji nuo 
Sąjungos sudarytų dvišalių susitarimų 
pagal GATT XXIV straipsnį arba 
daugiašalių PPO susitarimų. Ji būtų 
skiriama ūkininkams keičiantiems arba 
pertvarkantiems savo ankstesnę žemės 
ūkio veiklą laikotarpiu, prasidedančiu 
tokio prekybos susitarimo parafavimo 

Išbraukta.
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dieną ir pasibaigiančiu praėjus trejiems 
metams nuo visiško jo įgyvendinimo;

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti 
atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo 
rinką tame pačiame ar kitame veiklos 
sektoriuje, įskaitant žemės ūkio sektorių.
Piniginės išmokos suderintame 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų pakete turėtų būti ribojamos;

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti 
atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo 
rinką tame pačiame ar kitame veiklos 
sektoriuje. Piniginės išmokos suderintame 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų pakete turėtų būti ribojamos;

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis siekiama 
paspartinti atleistų darbuotojų 
reintegraciją į darbo rinką tame pačiame ar 

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis suteikiama daugiau 
ilgalaikio užimtumo galimybių ir kuriomis 
siekiama sparčiai reintegruoti atleistus 
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kitame veiklos sektoriuje, įskaitant žemės 
ūkio sektorių. Piniginės išmokos 
suderintame individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų pakete turėtų būti 
ribojamos;

darbuotojus į darbo rinką tame pačiame ar 
kitame veiklos sektoriuje. Piniginės 
išmokos suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
turėtų būti ribojamos, kartu imantis kitų 
priemonių, už kurias atsakingos valstybės 
narės ar įmonės pagal nacionalinės teisės 
aktus ar kolektyvines sutartis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti atleistų darbuotojų galimybes 
įsidarbinti. Valstybės narės turėtų siekti, 
kad per 12 mėn. nuo paraiškos pateikimo 
dienos į darbo rinką reintegruotųsi bent 
50 proc. remtinų darbuotojų;

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti atleistų darbuotojų galimybes 
įsidarbinti. Valstybės narės turėtų siekti, 
kad per 12 mėn. nuo paraiškos pateikimo 
dienos į ilgalaikio ir nuolatinio darbo 
rinką, jei įmanoma, reintegruotųsi ar
pradėtų naują veiklą bent 50 proc. remtinų 
darbuotojų;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kad parama atleistiems darbuotojams 
būtų veiksminga ir greita, valstybės narės 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
teikiamos paraiškos būtų tinkamai 
užpildytos. Papildoma informacija turėtų 
būti teikiama tik išimtiniais atvejais ir tik 
tam tikru laikotarpiu;

(11) kad parama atleistiems darbuotojams 
būtų veiksminga ir greita, valstybės narės 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
teikiamos paraiškos būtų tinkamai 
užpildytos. Papildoma informacija turėtų 
būti teikiama tik išimtiniais atvejais ir tik 
tam tikru laikotarpiu; Valstybės narės ir 
Europos Komisija raginamos glaudžiai 
bendradarbiauti siekiant, kad būtų 
laikomasi mobilizavimo paraiškų 
nagrinėjimo terminų, nustatytų 
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8 straipsnyje.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 
neturėtų pakeisti paramos priemonių, 
kurios atleistiems darbuotojams teikiamos 
iš Sąjungos struktūrinių fondų ar pagal 
kitas Sąjungos politines priemones ar 
programas;

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 
neturėtų pakeisti ar atkartoti paramos 
priemonių, kurios atleistiems darbuotojams 
teikiamos iš Sąjungos struktūrinių fondų ar 
pagal kitas Sąjungos politines priemones ar 
programas. Iš EGF turėtų būti teikiama 
tik ribota vienkartinė parama, o pagal 
kitas Sąjungos politikos kryptis ir 
programas turėtų būti teikiama ilgalaikė 
parama.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdama užtikrinti, kad, valstybei 
narei pritrūkus bendro finansavimo lėšų, 
nenukentėtų Sąjungos rodomas 
solidarumas su darbuotojais, bendro 
finansavimo norma turėtų būti moduliuota 
ir sudaryti daugiausiai 50 proc. viso 
priemonių paketo ir jo įgyvendinimo 
sąnaudų, o kai paraiškas pateiks valstybės 
narės, kurių teritorijoje yra bent vienas 
NUTS II lygmens regionas, atitinkantis 
struktūrinių fondų paramos pagal 
konvergencijos tikslą reikalavimus, bus 
galimybė normą padidinti iki 65 proc.;

(14) siekdama užtikrinti, kad, valstybei 
narei pritrūkus bendro finansavimo lėšų, 
nenukentėtų Sąjungos rodomas 
solidarumas su darbuotojais, bendro 
finansavimo norma turėtų būti padidinta
iki 65 proc.;

Pagrindimas

Valstybės narės, ypač tos, kurios buvo smarkiai paveiktos skolų krizės, ne kartą pasisakė už 
bendro finansavimo ES dalies padidinimą visam laikui. Iš tiesų bendro finansavimo padidinimas 



PE483.708v04-00 94/153 RR\923267LT.doc

LT

nuo 50 % iki 65 % 2009 m. buvo svarbiausias veiksnys, dėl kurio labai padaugėjo paraiškų ir 
EGF finansavimas valstybėms narėms tapo patrauklesnis, palyginti su Europos socialiniu fondu 
(ESF) ir įvairiomis nacionalinėmis aktyvios darbo rinkos priemonėmis.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, tinkamomis finansuoti 
išlaidos laikomos nuo tos dienos, kai 
valstybė narė patiria su EGF įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų, arba nuo 
tos dienos, kai valstybė narė pradeda teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas
paslaugas, o paramą teikiant ūkininkams 
– nuo Komisijos dokumente, priimtame 
vadovaujantis 4 straipsnio 3 dalimi, 
nustatytos dienos;

(15) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, tinkamomis finansuoti 
išlaidos laikomos nuo tos dienos, kai 
valstybė narė patiria su EGF įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų, arba nuo 
tos dienos, kai valstybė narė pradeda teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant patenkinti kiekvienų metų 
paskutiniais mėnesiais atsirandančius 
poreikius, reikia užtikrinti, kad rugsėjo 1 d. 
bent vienas ketvirtadalis didžiausios 
metinės EGF sumos liktų nepanaudotas.
Likusiu metų laikotarpiu finansinė 
parama skiriama atsižvelgiant į paramos 
ūkininkams bendrą viršutinę ribą, 
nustatytą daugiametėje finansinėje 
programoje;

(16) siekiant patenkinti kiekvienų metų 
paskutiniais mėnesiais atsirandančius 
poreikius, reikia užtikrinti, kad rugsėjo 1 d. 
bent vienas ketvirtadalis didžiausios 
metinės EGF sumos liktų nepanaudotas.

Pakeitimas 18
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant patenkinti dažniausiai 
pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais 
kylančius poreikius, kai ypač sudėtinga 
atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, 
vykdant metinę biudžetinę procedūrą 
EGF biudžeto eilutėje reikėtų numatyti 
atitinkamą mokėjimų asignavimo sumą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) gindamos atleistų darbuotojų 
interesus, valstybės narės ir Sąjungos 
institucijos, dalyvaujančios su EGF 
susijusių sprendimų priėmimo procese, 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir 
supaprastintų procedūras;

(18) siekiant ginti atleistų darbuotojų 
interesus, pagalba turėtų būti dinamiška ir 
turėtų būti teikiama kuo greičiau ir 
veiksmingiau. Valstybės narės ir Sąjungos 
institucijos, dalyvaujančios su EGF 
susijusių sprendimų priėmimo procese, 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir 
supaprastintų procedūras, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF 
sutelkimo būtų priimami sklandžiai ir 
greitai;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad Komisija galėtų nuolat stebėti 
EGF paramos poveikį, valstybės narės 
turėtų teikti tarpines ir galutines EGF 
paramos panaudojimo ataskaitas;

(19) kad Europos Parlamentas galėtų 
vykdyti politinę kontrolę, o Komisija 
galėtų nuolat stebėti EGF paramos poveikį, 
valstybės narės turėtų laiku pateikti
tarpines ir galutines EGF paramos 
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panaudojimo ataskaitas;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir svarbą, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir svarbą, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu nenumatoma 
daugiau, nei būtina nurodytiems tikslams 
pasiekti, ir todėl jį reikėtų įtraukti į 
atitinkamą biudžeto eilutę,

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EGF tikslas – prisidėti prie Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo, 
užtikrinant Sąjungos solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių, su žemės ūkiu 
susijusių prekybos susitarimų ar netikėtos 
krizės, ir teikiant finansinę paramą, skirtą 
padėti jiems greitai reintegruotis į darbo 
rinką arba pakeisti ar pertvarkyti jų žemės 
ūkio veiklą.

EGF tikslas – prisidėti prie Sąjungos 
ekonomikos augimo ir vystymosi, 
užimtumo didinimo ir socialinės 
įtraukties, užtikrinant Sąjungos solidarumą 
su atleistais darbuotojais ar žmonėmis, 
kurie, manoma, buvo atleisti pagal šio 
reglamento nuostatas dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių, ar netikėtos krizės, ar 
su darbuotojais, pagal šį reglamentą 
laikomais atleistais, ir teikiant finansinę 
paramą, skirtą padėti jiems greitai 
reintegruotis į nuolatinio, kokybiško ir 
ilgalaikio darbo rinką arba pakeisti ar 
pertvarkyti jų veiklą.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir b 
punktus, siekiama užtikrinti, kad bent 
50 proc. šiuose veiksmuose dalyvavusių 
darbuotojų per metus nuo paraiškos dienos 
rastų stabilų darbą.

Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir 
b punktus, siekiama užtikrinti, kad bent 
50 proc. šiuose veiksmuose dalyvavusių 
darbuotojų per metus nuo paraiškos dienos 
rastų ilgalaikį stabilų darbą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pakeičiantiems arba pertvarkantiems 
vykdytą žemės ūkio veiklą laikotarpiu, 
prasidedančiu Sąjungos prekybos 
susitarimo, kuriuo nustatomos prekybos 
žemės ūkio sektoriuje liberalizavimo 
priemonės, parafavimo dieną ir 
pasibaigiančiu praėjus trejiems metams 
nuo visapusiško šių priemonių 
įgyvendinimo, su sąlyga, kad šios
prekybos priemonės nulėmė didelį tam 
tikro žemės ūkio produkto ar produktų 
importo į Sąjungą padidėjimą ir 
reikšmingą tokių produktų kainų 
Sąjungos arba, jei tinkama, nacionaliniu 
ar regioniniu lygmeniu sumažėjimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbuotojas – labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkas ar vadovas, 
taip pat savarankiškai dirbantis asmuo 
(įskaitant ūkininkus) ir visi tame pačiame 
versle dirbantys šeimos nariai, su sąlyga, 
kad ūkininkas produktus, kuriems daro 
poveikį atitinkamas prekybos susitarimas, 
gamino dar prieš įgyvendinant priemones 
tam tikrame sektoriuje.

d) darbuotojas – labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkas ar vadovas, 
taip pat savarankiškai dirbantis asmuo ir 
visi tame pačiame versle dirbantys šeimos 
nariai, jei jie jau dirbo šiame versle, kurį 
tiesiogiai paveikė vietos, regioninės ar 
nacionalinės ekonominės padėties 
sutrikimai.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai, parafavus prekybos susitarimą 
Komisija, remdamasi turima informacija, 
duomenimis ir analize, mano, kad 2 
straipsnio c punkte ūkininkams nustatytas 
paramos skyrimo sąlygas greičiausiai 
tenkina didelis ūkininkų skaičius, ji 
priima deleguotuosius aktus, kaip 
nustatyta 24 straipsnyje, kuriuose nustato 
neigiamą poveikį patiriančius 
reikalavimus atitinkančius sektorius ar 
produktus, prireikus, poveikį patiriančias 
geografines vietoves, didžiausią galimos 
Sąjungos lygmens paramos sumą, 
ataskaitinius laikotarpius ir ūkininkų 
atrankos reikalavimus bei išlaidų 
tinkamumo laikotarpį, taip pat galutinį 

Išbraukta.



RR\923267LT.doc 99/153 PE483.708v04-00

LT

paraiškų pateikimo terminą ir prireikus tų 
paraiškų turinį pagal 8 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių savininkai ir vadovai bei 
savarankiškai dirbantys asmenys pakeičia 
arba, jei jie ūkininkai, pertvarko vykdytą 
veiklą, taikant šį reglamentą tai laikoma 
atleidimu.

4. Kai labai mažų, mažų ir vidutinių 
įmonių savininkai ir vadovai bei 
savarankiškai dirbantys asmenys pakeičia 
arba pertvarko vykdytą veiklą, taikant šį 
reglamentą tai laikoma atleidimu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkų ir vadovų bei savarankiškai 
dirbančių asmenų (įskaitant ūkininkus) 
atleidimu laikomas jų atleidimas nuo 
veiklos nutraukimo, kurį nulėmė vienas iš 
2 straipsnyje nustatytų veiksnių, dienos, 
kaip nustatyta nacionaliniuose teisės 
aktuose ar kituose teisės aktuose, arba nuo 
dienos, nurodytos Komisijos 
deleguotajame akte, priimtame pagal 4 
straipsnio 3 dalį.

c) Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkų ir vadovų bei savarankiškai 
dirbančių asmenų atleidimu laikomas jų 
atleidimas nuo veiklos nutraukimo, kurį 
nulėmė vienas iš 2 straipsnyje nustatytų 
veiksnių, dienos, kaip nustatyta 
nacionalinės teisės aktuose ar kituose teisės 
aktuose.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
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nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraišką teikianti valstybė narė gali teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas EGF 
bendrai finansuojamas paslaugas 
nukentėjusiems darbuotojams, kurie gali 
būti:

Paraišką teikianti valstybė narė gali teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas EGF 
bendrai finansuojamas paslaugas 
nukentėjusiems darbuotojams, kurie gali 
būti:

a) visi darbuotojai, atleisti, kaip nustatyta 5 
straipsnyje, per 4 straipsnio 1, 2 arba 3 
dalyje nustatytą laikotarpį,

a) visi darbuotojai, atleisti, kaip nustatyta 5 
straipsnyje, per 4 straipsnio 1 arba 2 dalyje 
nustatytą laikotarpį,

b) darbuotojai, atleisti prieš prasidedant 
4 straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalyje 
nustatytam laikotarpiui arba jam 
pasibaigus, jei pagal 4 straipsnio 2 dalį 
pateikta paraiška neatitinka 4 straipsnio 1 
dalies a punkte nustatytų kriterijų,

b) darbuotojai, atleisti prieš prasidedant 
4 straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalyje 
nustatytam laikotarpiui arba jam 
pasibaigus, jei pagal 4 straipsnio 2 dalį 
pateikta paraiška neatitinka 4 straipsnio 1 
dalies a punkte nustatytų kriterijų.

c) ūkininkai, dėl Sąjungos parafuoto 
prekybos susitarimo pakeičiantys arba 
pertvarkantys vykdytą žemės ūkio veiklą, 
kaip nustatyta deleguotajame akte, 
priimtame pagal 4 straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis



RR\923267LT.doc 101/153 PE483.708v04-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai, arba, ūkininkų 
atveju, pakeisti ar pertvarkyti jų ankstesnę 
veiklą. Suderintą individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, be 
kita ko, gali sudaryti:

Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai, arba pakeisti 
ar pertvarkyti jų ankstesnę veiklą. 
Suderintą individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų paketą, be kita ko, gali 
sudaryti:

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams, judumo 
išmokos, dienpinigiai arba stipendijos 
(įskaitant slaugymo išmokas ir išmokas 
laikino pavadavimo paslaugoms), 
mokamos tik dokumentais pagrįstu 
aktyvios darbo paieškos laikotarpiu arba 
mokymo(si) visą gyvenimą laikotarpiu;

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams, judumo 
išmokos, dienpinigiai arba stipendijos 
(įskaitant slaugymo išmokas), mokamos tik 
dokumentais pagrįstu aktyvios darbo 
paieškos laikotarpiu arba mokymo(si) visą 
gyvenimą laikotarpiu;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ribotą laikotarpį teikiamos išmokos, 
skirtos paskatinti, ypač jaunus 
darbuotojus, įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Pakeitimas 33
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pradedančiųjų savarankišką veiklą ar 
verslą arba pakeičiančių ar pertvarkančių 
veiklą asmenų investicijos į materialųjį 
turtą negali viršyti 35 000 EUR.

Apskritai pradedančiųjų savarankišką 
veiklą ar verslą arba pakeičiančių ar 
pertvarkančių veiklą asmenų investicijos į 
materialųjį turtą negali viršyti 35 000 EUR.

Pagrindimas

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė užpildytas paraiškas 
Komisijai pateikia per 12 savaičių nuo 
dienos, kurią tenkinami 4 straipsnio 1 ar 2 
dalyje nustatyti kriterijai arba, jei taikoma, 
iki Komisijos pagal 4 straipsnio 3 dalį 
nustatyto termino. Išskirtinėmis ir 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis 
paraišką teikianti valstybė narė per šešis 
mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos 
gali ją papildyti pateikdama daugiau 
informacijos; po to Komisija vertina 
paraišką remdamasi turima informacija. 
Komisija paraišką įvertina per 12 savaičių 
nuo pilnai užpildytos paraiškos pateikimo 
dienos arba, jei paraiška buvo nepilnai 
užpildyta – per šešis mėnesius nuo 
pirminės paraiškos pateikimo dienos, 
pasirenkant ankstesnę datą.

1. Valstybė narė savo kalba ir viena iš 
Europos Sąjungos institucijų darbo kalba
užpildytas paraiškas Komisijai pateikia per 
10 savaičių nuo dienos, kurią tenkinami 4 
straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatyti kriterijai. 
Išskirtinėmis ir tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis paraišką teikianti valstybė 
narė per keturis mėnesius nuo paraiškos 
pateikimo dienos gali ją papildyti 
pateikdama daugiau informacijos; po to 
Komisija vertina paraišką remdamasi 
turima informacija. Komisija paraišką 
įvertina per devynias savaites nuo pilnai 
užpildytos paraiškos pateikimo dienos 
arba, jei paraiška buvo nepilnai užpildyta –
per penkis mėnesius nuo pirminės 
paraiškos pateikimo dienos, pasirenkant 
ankstesnę datą. Europos Komisija ir 



RR\923267LT.doc 103/153 PE483.708v04-00

LT

valstybės narės deda visas pastangas, kad 
šių terminų būtų griežtai laikomasi.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė, 
naujomis rinkos sąlygomis žemės ūkio 
sektoriuje valstybėje narėje, 
atsiradusiomis dėl Europos Sąjungos 
parafuoto prekybos susitarimo pagal 
GATT XXIV straipsnį arba daugiašalio 
PPO narių parafuoto susitarimo, laikantis 
2 straipsnio c punkto. Ši analizė 
grindžiama tinkamiausio lygmens 
statistiniais duomenimis ir kita informacija, 
kad būtų įvertinta atitiktis intervencijos 
kriterijams, nustatytiems 4 straipsnyje;

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė. 
Ši analizė grindžiama tinkamiausio 
lygmens statistiniais duomenimis ir kita 
informacija, kad būtų įvertinta atitiktis 
intervencijos kriterijams, nustatytiems 4 
straipsnyje;

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) prireikus, bet kokie kiti reikalavimai, 
kurie gali būti nustatyti pagal 4 straipsnio 
3 dalį priimtame deleguotajame akte.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansinė parama teikiama tik tiek, kiek 
yra būtina norint pademonstruoti 
solidarumą ir paramą pavieniams 
atleistiems darbuotojams. EGF remiama 
veikla atitinka Sąjungos ir nacionalinę 
teisę, įskaitant valstybės pagalbos 
taisykles.

2. Finansinė parama teikiama tik tiek, kiek 
yra būtina norint pademonstruoti 
solidarumą ir suteikti laikiną, vienkartinę
paramą pavieniams atleistiems 
darbuotojams. EGF remiama veikla 
atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, 
įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paraišką teikianti valstybė narė 
užtikrina, kad finansuojami konkretūs 
veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas 
Sąjungos finansines priemones.

4. Paraišką teikianti valstybė narė 
užtikrina, kad finansuojami konkretūs 
veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas 
Sąjungos finansines priemones, taip 
išvengiant kliūčių ilgesnį laikotarpį 
vykdomoms programoms, pavyzdžiui, 
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struktūriniams fondams ir ypač Europos 
socialiniam fondui (ESF).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos iniciatyva, jei skiriama iki 
0,5 proc. EGF paramos didžiausios metinės 
sumos, EGF lėšomis gali būti finansuojama 
parengiamoji, stebėsenos, duomenų 
rinkimo ir žinių bazės kūrimo veikla, 
būtina EGF paramai įgyvendinti. Jomis 
taip pat gali būti finansuojama 
administracinė ir techninė pagalba, 
informavimas ir komunikacija, taip pat 
audito, kontrolės ir vertinimo veikla, būtina 
šiam reglamentui įgyvendinti.

1. Komisijos iniciatyva, jei skiriama iki 0,5 
proc. EGF paramos didžiausios metinės 
sumos, EGF lėšomis gali būti finansuojama 
parengiamoji, stebėsenos, duomenų 
rinkimo ir žinių bazės kūrimo veikla, 
būtina EGF paramai įgyvendinti, taip pat 
informacijos apie geriausią patirtį 
skleidimo valstybėse narėse veikla. Jomis 
taip pat gali būti finansuojama 
administracinė ir techninė pagalba, 
informavimas ir komunikacija, taip pat 
audito, kontrolės ir vertinimo veikla, būtina 
šiam reglamentui įgyvendinti.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos techninė pagalba apima 
informacijos teikimą ir valstybių narių 
konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir 
vertinimo klausimais. Komisija informaciją 
apie EGF naudojimą taip pat gali teikti 
Europos ir nacionaliniams socialiniams 
partneriams.

4. Komisijos techninė pagalba apima 
informacijos teikimą ir valstybių narių 
konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir 
vertinimo klausimais. Komisija išsamią 
informaciją apie EGF naudojimą taip pat 
privalo teikti Europos ir nacionaliniams 
socialiniams partneriams.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraišką teikianti valstybė narė teikia 
informaciją apie finansuojamą veiklą ir ją 
viešina. Informacija skiriama remtiniems 
darbuotojams, vietos ir regiono valdžios 
institucijoms, socialiniams partneriams, 
žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei. Joje 
pabrėžiamas Sąjungos vaidmuo ir 
užtikrinama, kad EGF parama būtų aiškiai 
matoma.

1. Paraišką teikianti valstybė narė laiku
teikia informaciją apie finansuojamą veiklą 
ir ją viešina. Informacija skiriama 
remtiniems darbuotojams, vietos ir regiono 
valdžios institucijoms, socialiniams 
partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai 
visuomenei. Joje pabrėžiamas Sąjungos 
vaidmuo ir užtikrinama, kad EGF parama 
būtų aiškiai matoma – taip parodoma ES 
pridėtinė vertė ir padedama Komisijai 
rinkti duomenis siekiant užtikrinti didesnį 
biudžeto skaidrumą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija parengia interneto svetainę, 
prieinamą visomis Sąjungos kalbomis, 
kurioje teikia informaciją apie EGF, 
paraiškų teikimo gaires, informaciją apie 
patvirtintas ir atmestas paraiškas, 
pabrėždama biudžeto valdymo institucijos 
vaidmenį.

2. Komisija atnaujina šiam tikslui skirtą
vartotojams patogią interneto svetainę, 
prieinamą visomis Sąjungos kalbomis, 
kurioje teikia atnaujintą informaciją apie 
EGF ir jo įgyvendinimo duomenis nuo jo 
įsteigimo, paraiškų teikimo gaires, 
informaciją apie patvirtintas ir atmestas 
paraiškas, pabrėždama biudžeto valdymo 
institucijos vaidmenį.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
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finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje 
yra bent vienas NUTS II lygmens 
regionas, atitinkantis struktūrinių fondų 
paramos pagal konvergencijos tikslą 
reikalavimus. Vertindama tokias 
paraiškas Komisija nusprendžia, ar 
65 proc. bendro finansavimo norma yra 
pagrįsta.

finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti 65 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų 
sąnaudų.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies h punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.
Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies h punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, padariusi išvadą, kad EGF lėšų 
mobilizavimo sąlygos yra tenkinamos, 
teikia pasiūlymą jas skirti. Sprendimą skirti 
EGF lėšas drauge priima abi biudžeto 

Komisija, padariusi išvadą, kad EGF lėšų 
mobilizavimo sąlygos yra tenkinamos, 
teikia pasiūlymą jas skirti. Sprendimą skirti 
EGF lėšas drauge priima abi biudžeto 
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valdymo institucijos. Taryba sprendžia 
kvalifikuota balsų dauguma, o Europos 
Parlamentas visų savo narių balsų dauguma 
ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų 
dauguma.

valdymo institucijos ne vėliau kaip per 
vieną mėnesį nuo kreipimosi į biudžeto 
valdymo instituciją. Taryba sprendžia 
kvalifikuota balsų dauguma, o Europos 
Parlamentas visų savo narių balsų dauguma 
ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų 
dauguma.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, siūlydama Sprendimą skirti EGF 
lėšas, abiem biudžeto valdymo 
institucijoms taip pat pateikia pasiūlymą 
pervesti lėšas į atitinkamas biudžeto 
eilutes. Nesutarimo atveju pradedama 
trišalio dialogo procedūra.

Komisija, siūlydama Sprendimą skirti EGF 
lėšas, abiem biudžeto valdymo 
institucijoms taip pat pateikia pasiūlymą 
pervesti lėšas į atitinkamas biudžeto 
eilutes. Šie perkėlimai atliekami 
atsižvelgiant į metinius ir ilgalaikius 
biudžeto prioritetus. Nesutarimo atveju 
pradedama trišalio dialogo procedūra.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu bent 
50 proc. valstybei narei skirtos Sąjungos 
finansinės paramos, vėliau, jei reikia, 
atliekami tarpiniai ir galutiniai mokėjimai. 
Išankstinis finansavimas patvirtinamas, kai 
baigiama teikti finansinę paramą, kaip 
nustatyta 18 straipsnio 3 dalyje.

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu bent 
60 proc. valstybei narei skirtos Sąjungos 
finansinės paramos, vėliau, jei reikia, 
atliekami tarpiniai ir galutiniai mokėjimai. 
Išankstinis finansavimas patvirtinamas, kai 
baigiama teikti finansinę paramą, kaip 
nustatyta 18 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 48
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos, kaip nustatyta 
8 straipsnio 1 dalyje, arba iki 
deleguotajame akte, priimtame pagal 4 
straipsnio 3 dalį, nustatytos dienos
valstybė narė pateikia Komisijai tarpinę 
finansinės paramos panaudojimo ataskaitą, 
kurioje, be kita ko, nurodomos per 12 
mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos 
panaudotos lėšos, veiksmų atlikimo 
terminai ir įgyvendinti veiksmai, taip pat į
darbo rinką reintegruotų darbuotojų 
skaičius arba naują veiklą pradėjusių 
darbuotojų skaičius.

1. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos, kaip nustatyta 
8 straipsnio 1 dalyje, valstybė narė pateikia 
Komisijai tarpinę finansinės paramos 
panaudojimo ataskaitą, kurioje, be kita ko, 
nurodomos per 12 mėnesių nuo paraiškos 
pateikimo dienos panaudotos lėšos, 
veiksmų atlikimo terminai ir įgyvendinti 
veiksmai, taip pat į darbo rinką 
reintegruotų darbuotojų skaičius arba naują 
veiklą pradėjusių darbuotojų skaičius.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo 
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. 
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą ir 
palygina ją su duomenimis nuo EGF 
įsteigimo. Šioje ataskaitoje didžiausias 
dėmesys skiriamas EGF pasiektiems 
rezultatams; joje visų pirma pateikiama 
informacija, susijusi su pateiktomis 
paraiškomis, priimtais sprendimais, 
finansuotais veiksmais, įskaitant jų ir kitų 
Sąjungos fondų, ypač Europos socialinio 
fondo (ESF), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. 
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 
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kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 2018 m. birželio 30 d. – pasiektų 
rezultatų veiksmingumo ir tvarumo 
laikotarpio vidurio vertinimą;

a) iki 2017 m. birželio 30 d. – pasiektų 
rezultatų veiksmingumo ir tvarumo 
laikotarpio vidurio vertinimą;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 2022 m. gruodžio 31 d. – ex post 
vertinimą padedant nepriklausomiems 
išorės ekspertams, įvertinantį EGF poveikį 
ir jo pridėtinę vertę.

b) iki 2021 m. gruodžio 31 d. – ex post
vertinimą padedant nepriklausomiems 
išorės ekspertams, įvertinantį EGF poveikį 
ir jo pridėtinę vertę.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.
Paramos ūkininkams finansų valdymas
Nukrypstant nuo 21 ir 22 straipsnių, 
paramos ūkininkams valdymas ir kontrolė 
vykdomi laikantis Reglamento (EB) 
Nr. … dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos. 

Pagrindimas

Žemės ūkio sektoriaus įtraukimas į reglamento taikymo sritį apsunkins EGF administravimą, 
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nukreips išteklius nuo pramonės į žemės ūkio koregavimą ir pakeis pradinę EGF kryptį iš 
reagavimo į nenuspėjamas globalizacijos ir krizių pasekmes į reagavimą į labai nuspėjamas 
aplinkybes.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų perdavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai
perduodami neribotam laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 4 straipsnyje nurodytus 
įgaliojimus.
4. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų perdavimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitą 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
įtakos jau įsigaliojusių deleguotųjų aktų 
galiojimui.
5. Komisija priima deleguotąjį aktą ir tuo 
pačiu metu apie jį praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 4 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius po to teisės akto 
perdavimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba neišreiškė prieštaravimų, arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
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pratęstas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus numatyti 4 straipsnio 3 dalyje, kuri yra išbraukta.
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1.6.2012

BIUDŽETO KONTROLĖS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2012/0269(COD))

Nuomonės referentas: Jorgo Chatzimarkakis

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 1927/2006 2007 m. sausio 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d. finansinės 
programos laikotarpiui buvo įsteigtas 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas (toliau – EGF), kurio 
tikslas – užtikrinti ES solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių ir padėti jiems greitai 
reintegruotis į darbo rinką. Šis pirminis 
EGF tikslas tebegalioja;

(2) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 1927/2006 2007 m. sausio 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d. finansinės 
programos laikotarpiui buvo įsteigtas 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas (toliau – EGF), kurio 
tikslas – užtikrinti ES solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių ir padėti jiems greitai 
reintegruotis į darbo rinką. Atsižvelgiant į 
dabartinę neužtikrintą padėtį, kurioje vis 
dar yra daug valstybių narių, šis pirminis 



RR\923267LT.doc 115/153 PE483.708v04-00

LT

EGF tikslas tebegalioja, nes jis suteikia 
galimybę, nors ir nedideliu mastu, teikti 
individualiai pritaikytas paslaugas 
darbuotojams, kurie neteko darbo 
įmonėms įvykdžius kolektyvinius 
atleidimus, kuriuos sukėlė ekonomikos 
globalizacija, padariusi didelę įtaką 
verslo, sektorių ir regionų lygmenimis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo. 
Todėl daugiametės finansinės programos
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Atsižvelgiant 
į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos 
skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, 
EGF turėtų veikti nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos;

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstamas svarbus EGF, 
kaip lankstaus fondo, remiančio darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmuo. 
Todėl daugiametės finansinės programos
(DFP) įgyvendinimo laikotarpiu – 2014 m. 
sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. –
Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią 
vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukentėjusiose srityse, 
sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose 
atleistiems darbuotojams, kad palengvintų 
jų reintegraciją į darbo rinką. Atsižvelgiant 
į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos 
skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, 
EGF turėtų veikti nepriklausomai nuo 
daugiametės finansinės programos ir taip 
suteikti Sąjungai skubaus reagavimo 
priemonę, skirtą paramai nedarbo krizių 
metu teikti;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva finansinė parama gali būti 
teikiama parengiamajai, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir 
ataskaitų teikimo veiklai.

3. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva finansinė parama, neviršijanti 
5 proc. visų sąnaudų, gali būti teikiama 
parengiamajai, valdymo, informavimo ir 
viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo 
veiklai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje yra 
bent vienas NUTS II lygmens regionas, 
atitinkantis struktūrinių fondų paramos 
pagal konvergencijos tikslą reikalavimus. 
Vertindama tokias paraiškas Komisija 
nusprendžia, ar 65 proc. bendro 
finansavimo norma yra pagrįsta.

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje yra 
bent vienas NUTS II lygmens regionas, 
atitinkantis struktūrinių fondų paramos 
pagal konvergencijos tikslą reikalavimus. 
Vertindama tokias paraiškas Komisija, 
taikydama iš anksto nustatytus kriterijus,
nusprendžia, ar 65 proc. bendro 
finansavimo norma yra pagrįsta.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu bent
50 proc. valstybei narei skirtos Sąjungos 
finansinės paramos, vėliau, jei reikia,
atliekami tarpiniai ir galutiniai mokėjimai. 
Išankstinis finansavimas patvirtinamas, kai 
baigiama teikti finansinę paramą, kaip 
nustatyta 18 straipsnio 3 dalyje.

1. Įsigaliojus Sprendimui dėl finansinės 
paramos pagal 15 straipsnio 4 dalį 
Komisija, paprastai per 15 dienų, finansinę 
paramą valstybei narei sumoka vienu 
išankstiniu mokėjimu, prilygstančiu ne 
daugiau kaip 50 proc. valstybei narei 
skirtos Sąjungos finansinės paramos, vėliau 
atliekami tarpiniai ir (arba) galutiniai 
mokėjimai. Išankstinis finansavimas 
patvirtinamas, kai baigiama teikti finansinę 
paramą, kaip nustatyta 18 straipsnio 3 
dalyje.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. 
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę 
pagal šį reglamentą vykdytos veiklos ir 
pagal Reglamentą Nr. 1927/2006 
praėjusius dvejus metus vykdytos veiklos 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje didžiausias 
dėmesys skiriamas EGF pasiektiems 
rezultatams; joje visų pirma pateikiama 
informacija, susijusi su pateiktomis 
paraiškomis, priimtais sprendimais,
paramą gavusių ir per vienus metus nuo 
paraiškos pateikimo datos pastoviai 
įsidarbinusių darbuotojų skaičiumi,
finansuotais veiksmais, įskaitant jų ir kitų 
Sąjungos fondų, ypač Europos socialinio 
fondo (ESF) ir Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis 
finansuojamų veiksmų tarpusavio 
papildomumą, ir baigimu naudoti skirtą 
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joms skirta suma. finansinę paramą. Joje taip pat 
dokumentais pagrindžiamos dėl 
asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento 
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ataskaita perduodama susipažinti 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui ir 
socialiniams partneriams.

2. Ataskaita perduodama susipažinti
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir socialiniams partneriams.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento 
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo rezultatai perduodami 
susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui ir 
socialiniams partneriams.

2. Vertinimo rezultatai perduodami 
susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai,
Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir socialiniams partneriams.
Rengiant naujas užimtumo ir socialinių 
reikalų programas reikėtų atsižvelgti į 
vertinime pateikiamas rekomendacijas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento 
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad finansuotos išlaidos 
tinkamai patvirtintos dokumentais, kuriuos 
įmanoma patikrinti, ir yra teisingos bei 

c) užtikrina, kad finansuotos išlaidos 
tinkamai patvirtintos dokumentais, kuriuos 
įmanoma patikrinti, ir yra teisėtos bei 
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įprastos; tvarkingos;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, būdama atsakinga už Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, 
imasi visų reikalingų priemonių, kad 
patikrintų, ar finansuojami veiksmai 
vykdomi vadovaujantis patikimo ir 
veiksmingo finansų valdymo principais. 
Paraišką teikianti valstybė narė atsako už 
sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės 
sistemas. Komisija turi būti įsitikinusi, kad 
minėtos sistemos yra sukurtos.

4. Komisija, būdama atsakinga už Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymą, 
imasi visų reikalingų priemonių, kad 
patikrintų, ar finansuojami veiksmai 
vykdomi vadovaujantis patikimo ir 
veiksmingo finansų valdymo principais. 
Paraišką teikianti valstybė narė atsako už 
sklandžiai veikiančias valdymo ir kontrolės 
sistemas. Komisija turi būti įsitikinusi, kad 
minėtos sistemos yra sukurtos. Nustačius 
pažeidimus, nepagrįstai sumokėtos sumos 
susigrąžinamos visų pirma jas 
kompensuojant; prireikus Sąjungos 
finansiniai interesai gali būti saugomi 
pagal Sutarties 325 straipsnį taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento 
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu faktinės veiksmo įgyvendinimo 
išlaidos yra mažesnės nei numatyta pagal 
15 straipsnį, Komisija priima sprendimą, 
kaip įgyvendinimo aktą, kuriuo 
reikalaujama, kad valstybė narė grąžintų 
atitinkamą gautos finansinės paramos 
sumą.

1. Jeigu faktinės veiksmo įgyvendinimo 
išlaidos yra mažesnės nei numatyta pagal 
15 straipsnį ir jei nepanaudotų išlaidų 
neįmanoma susigrąžinti jas 
kompensuojant, Komisija priima 
įgyvendinimo aktą, kuriuo reikalaujama, 
kad valstybė narė grąžintų atitinkamą 
gautos finansinės paramos sumą.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento 
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
perduodami neribotam laikotarpiui nuo
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
perduodami šio reglamento galiojimo 
laikotarpiui.
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10.7.2012

REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ 

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), kuris 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiui buvo įsteigtas Reglamentu (EB) Nr. 1927/20061, yra Sąjungos 
solidarumo ir paramos priemonė, skirta remti darbuotojams, atleistiems dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių, kai dėl jų atleidimo regiono ar vietos 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį. EGF, iš kurio lėšų bendrai finansuojamos aktyvios 
darbo rinkos politikos priemonės, tikslas – palengvinti darbuotojų reintegraciją nuo rimto 
ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, kaip ES socialinės politikos 
priemonė, teikia pridėtinę vertę užtikrindamas akivaizdžią, konkrečią ir tikslinę finansinę 
paramą individualiems poreikiams pritaikytoms nuo kolektyvinių atleidimų nukentėjusių 
darbuotojų perkvalifikavimo ir reintegracijos į darbo rinką programoms.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui ir po 2013 m. taikyti Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo priemones, nes taip rodoma politinė valia plėtoti Europos 
socialinį ramstį, papildantį valstybių narių politikos sritis ir atgaivinantį europinį požiūrį į 
profesinį mokymą.

Vis dėlto pranešėjas nepritaria Komisijos pasiūlymui išplėsti EGF taikymo sritį ir taikyti jį 
žemės ūkio sektoriui, nes, pranešėjo nuomone, ES ir trečiųjų šalių laisvos prekybos susitarimų 
rezultatų nereikėtų subalansuoti naudojantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondu. Pranešėjas mano, jog per Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondą Europos ūkininkams remti skirti 2,5 mlrd. EUR neatitinka nei fondo tikslų, nei žemės 
ūkio sektoriui pasiūlytos sumos dydžio. Priešingai, derėdamasi dėl prekybos susitarimų ES 
                                               
1 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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turi užtikrinti, kad politika būtų suderinta su visa bendra žemės ūkio politika.

Nors ir pritaria pasiūlymui įtraukti savarankiškai dirbančius asmenis, nes jie yra svarbūs 
veikėjai vietos darbo rinkose ir todėl taip pat kaip ir samdomi darbuotojai susiduria su 
globalizacijos sukeltų pasaulinių struktūrinių pokyčių padariniais, pranešėjas nepritaria idėjai 
į EGF įtraukti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių savininkus ar vadovus, nes EGF skirtas 
didesnį neigiamą globalizacijos poveikį patiriantiems socialiniams sektoriams.

Kad būtų padidintos nedidelių atleistų darbuotojų grupių galimybės pasinaudoti Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu, pranešėjas siūlo sumažinti paraiškoms 
taikomą atleistų darbuotojų skaičiaus ribą iki 200 vietoje siūlomo 500 atleistų darbuotojų 
skaičiaus. Šis pakeitimas galėtų turėti teigiamą poveikį galimiems nukentėjusiesiems ir jį 
priėmus būtų galima padidinti reintegracijos į darbo rinką galimybes visuose Europos 
Sąjungos regionuose.

Dėl minėtųjų priežasčių pranešėjas pritaria tolesniam Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo veikimui, tačiau pabrėžia, jog reikia iš dalies pakeisti fondo taikymo sritį.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vadovaujantis komunikatu 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, 
reikėtų išplėsti EGF aprėptį, kad 
ūkininkams būtų padedama prisitaikyti 
prie naujų rinkos sąlygų, atsiradusių dėl 
tarptautinių prekybos susitarimų, taikomų 
žemės ūkio sektoriuje, dėl kurių 
nukentėjusiems ūkininkams tenka 
pakeisti arba iš esmės pertvarkyti žemės 
ūkio veiklą, siekiant jiems padėti, pakeitus 
veiklos struktūrą, geriau konkuruoti arba 
imtis su žemės ūkiu nesusijusios veiklos;

Išbraukta.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kad būtų išlaikytas išties europinis EGF 
matmuo, paraiška skirti paramą turėtų būti 
pateikta tik tuomet, kai atleistų darbuotojų 
skaičius pasiekia tam tikrą minimalią ribą. 
Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose 
valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, 
ir išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas 
galima teikti ir esant mažesniam atleistų 
darbuotojų skaičiui. Ūkininkams 
taikytinus būtinuosius kriterijus Komisija 
nustato atsižvelgdama į kiekvieno 
prekybos susitarimo padarinius;

(6) kad būtų išlaikytas išties europinis EGF 
matmuo, paraiška skirti paramą turėtų būti 
pateikta tik tuomet, kai atleistų darbuotojų 
skaičius pasiekia tam tikrą minimalią ribą. 
Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose 
valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, 
ir išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas 
galima teikti ir esant mažesniam atleistų 
darbuotojų skaičiui. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visiems atleistiems darbuotojams, 
nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar 
darbo santykių pobūdžio, turėtų būti 
suteikiamos vienodos teisės gauti EGF 
paramą. Todėl taikant šį reglamentą 
atleistais darbuotojais taip pat turėtų būti 
laikomi pagal terminuotas darbo sutartis 
dirbantys asmenys, laikinieji darbuotojai, 
labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkai ir vadovai bei savarankiškai 
dirbantys asmenys, kuriems tenka pakeisti 
veiklą, ir ūkininkai, kuriems tenka 
pakeisti veiklą arba ją pertvarkyti, kad 
prisitaikytų prie naujos padėties rinkoje, 
susidariusios įsigaliojus prekybos 
susitarimams;

(7) visiems atleistiems darbuotojams, 
nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar 
darbo santykių pobūdžio, turėtų būti 
suteikiamos vienodos teisės gauti EGF 
paramą. Todėl taikant šį reglamentą 
atleistais darbuotojais taip pat turėtų būti 
laikomi pagal terminuotas darbo sutartis 
dirbantys asmenys, laikinieji darbuotojai, 
mažų įmonių, kuriose dirba ne daugiau 
kaip penki darbuotojai, savininkai ir 
vadovai bei savarankiškai dirbantys 
asmenys ir darbuotojai, kurie norėtų 
įsteigti naują įmonę arba įsigyti esamą 
įmonę, kad susikurtų naują pajamų 
šaltinį, arba tie asmenys, kurie nutraukia 
savo veiklą;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kalbant apie ūkininkus, EGF paramą 
turėtų gauti ir nukentėjusieji nuo 
Sąjungos sudarytų dvišalių susitarimų 
pagal GATT XXIV straipsnį arba 
daugiašalių PPO susitarimų. Ji būtų 
skiriama ūkininkams keičiantiems arba 
pertvarkantiems savo ankstesnę žemės 
ūkio veiklą laikotarpiu, prasidedančiu 
tokio prekybos susitarimo parafavimo 
dieną ir pasibaigiančiu praėjus trejiems 
metams nuo visiško jo įgyvendinimo;

Išbraukta.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti 
atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo 
rinką tame pačiame ar kitame veiklos 
sektoriuje, įskaitant žemės ūkio sektorių. 
Piniginės išmokos suderintame 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų pakete turėtų būti ribojamos;

(9) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos 
priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti 
atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo 
rinką tame pačiame ar kitame veiklos 
sektoriuje. Piniginės išmokos suderintame 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų pakete turėtų būti ribojamos;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
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toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti atleistų darbuotojų galimybes 
įsidarbinti. Valstybės narės turėtų siekti, 
kad per 12 mėn. nuo paraiškos pateikimo
dienos į darbo rinką reintegruotųsi bent 
50 proc. remtinų darbuotojų;

toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti atleistų darbuotojų galimybes 
įsidarbinti. Valstybės narės turėtų siekti, 
kad per 12 mėn. nuo lėšų suteikimo dienos 
į darbo rinką reintegruotųsi bent 50 proc. 
remtinų darbuotojų;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 
neturėtų pakeisti paramos priemonių, 
kurios atleistiems darbuotojams teikiamos 
iš Sąjungos struktūrinių fondų ar pagal 
kitas Sąjungos politines priemones ar 
programas;

(12) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principais, EGF finansinė parama 
turėtų papildyti paramos priemones, kurios 
atleistiems darbuotojams teikiamos iš 
Sąjungos struktūrinių fondų ar pagal kitas 
Sąjungos politines priemones ar 
programas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų įtraukti specifines 
informavimo apie EGF paraiškas ir
rezultatus bei komunikacijos nuostatas. Be 
to, siekiant veiksmingesnio plačiosios 
visuomenės informavimo ir tvirtesnio ryšio 
tarp Komisijos iniciatyva vykdomų 
komunikacijos veiksmų, šiuo reglamentu 
komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip 
pat turėtų būti naudojami koordinuotai 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su 
bendrais šio reglamento tikslais;

(13) atsižvelgiant į žemą informuotumo 
apie EGF lygį valstybėse narėse, reikėtų 
įtraukti specifines informavimo apie 
programą, geriausios patirties pavyzdžius 
ir EGF rezultatus bei propagavimo
nuostatas. Be to, siekiant veiksmingesnio 
plačiosios visuomenės informavimo ir 
tvirtesnio ryšio tarp Komisijos iniciatyva 
vykdomų komunikacijos veiksmų, šiuo 
reglamentu komunikacijos veiklai skirti 
ištekliai taip pat turėtų būti naudojami 
koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos 
politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi 
su bendrais šio reglamento tikslais;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, tinkamomis finansuoti 
išlaidos laikomos nuo tos dienos, kai 
valstybė narė patiria su EGF įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų, arba nuo 
tos dienos, kai valstybė narė pradeda teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas, o paramą teikiant ūkininkams 
– nuo Komisijos dokumente, priimtame 
vadovaujantis 4 straipsnio 3 dalimi, 
nustatytos dienos;

(15) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, tinkamomis finansuoti 
išlaidos laikomos nuo tos dienos, kai 
valstybė narė patiria su EGF įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų, arba nuo 
tos dienos, kai valstybė narė pradeda teikti 
individualiems poreikiams pritaikytas 
paslaugas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant patenkinti kiekvienų metų 
paskutiniais mėnesiais atsirandančius 
poreikius, reikia užtikrinti, kad rugsėjo 1 d. 
bent vienas ketvirtadalis didžiausios 
metinės EGF sumos liktų nepanaudotas. 
Likusiu metų laikotarpiu finansinė 
parama skiriama atsižvelgiant į paramos 
ūkininkams bendrą viršutinę ribą, 
nustatytą daugiametėje finansinėje 
programoje;

(16) siekiant patenkinti kiekvienų metų 
paskutiniais mėnesiais atsirandančius 
poreikius, reikia užtikrinti, kad rugsėjo 1 d. 
bent vienas ketvirtadalis didžiausios 
metinės EGF sumos liktų nepanaudotas. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EGF tikslas – prisidėti prie Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo, 

2. EGF tikslas – prisidėti prie Sąjungos 
socialinės ir teritorinės sanglaudos,
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užtikrinant Sąjungos solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių, su žemės ūkiu 
susijusių prekybos susitarimų ar netikėtos 
krizės, ir teikiant finansinę paramą, skirtą 
padėti jiems greitai reintegruotis į darbo 
rinką arba pakeisti ar pertvarkyti jų žemės 
ūkio veiklą.

ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo, 
užtikrinant Sąjungos solidarumą su 
darbuotojais, atleistais dėl globalizacijos 
sukeltų esminių pasaulio prekybos 
struktūrinių pokyčių ar netikėtos krizės, ir 
teikiant finansinę paramą, skirtą padėti 
jiems greitai reintegruotis į darbo rinką.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atleistiems dėl globalizacijos sukeltų 
esminių pasaulio prekybos struktūrinių 
pokyčių, visų pirma pasireiškiančių 
smarkiai augančiu importu į Sąjungą,
sparčiai mažėjančia Sąjungos tam tikro 
sektoriaus rinkos dalimi ar veiklos 
perkėlimu į narėmis nesančias šalis, kai dėl 
jų atleidimo vietos, regiono ar nacionalinė 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį;

a) atleistiems dėl globalizacijos sukeltų 
esminių pasaulio prekybos struktūrinių 
pokyčių, visų pirma pasireiškiančių 
sparčiai mažėjančia Sąjungos tam tikro 
sektoriaus rinkos dalimi ar veiklos 
perkėlimu į narėmis nesančias šalis, kai dėl 
jų atleidimo vietos, regiono ar nacionalinė 
ekonomika patiria didelį neigiamą poveikį;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atleistiems dėl rimtų vietos, regiono ar 
nacionalinės ekonomikos sutrikdymų, 
kuriuos sukėlė netikėta krizė, jei įrodyta 
tiesioginė darbuotojų atleidimo ir tos krizės 
sąsaja;

b) atleistiems dėl rimtų vietos, regiono ar 
nacionalinės ekonomikos sutrikdymų, 
kuriuos sukėlė krizė, jei įrodyta tiesioginė 
darbuotojų atleidimo ir tos krizės sąsaja;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pakeičiantiems arba pertvarkantiems 
vykdytą žemės ūkio veiklą laikotarpiu, 
prasidedančiu Sąjungos prekybos 
susitarimo, kuriuo nustatomos prekybos 
žemės ūkio sektoriuje liberalizavimo 
priemonės, parafavimo dieną ir 
pasibaigiančiu praėjus trejiems metams 
nuo visapusiško šių priemonių 
įgyvendinimo, su sąlyga, kad šios 
prekybos priemonės nulėmė didelį tam 
tikro žemės ūkio produkto ar produktų 
importo į Sąjungą padidėjimą ir 
reikšmingą tokių produktų kainų 
Sąjungos arba, jei tinkama, nacionaliniu 
ar regioniniu lygmeniu sumažėjimą.

Išbraukta.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbuotojas – labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių savininkas ar vadovas, 
taip pat savarankiškai dirbantis asmuo 
(įskaitant ūkininkus) ir visi tame pačiame 
versle dirbantys šeimos nariai, su sąlyga, 
kad ūkininkas produktus, kuriems daro 
poveikį atitinkamas prekybos susitarimas, 
gamino dar prieš įgyvendinant priemones 
tam tikrame sektoriuje.

d) darbuotojas – mažų įmonių, kuriose 
dirba ne daugiau nei penki darbuotojai,
savininkas ar vadovas, taip pat 
savarankiškai dirbantis asmuo ir
darbuotojas, kuris norėtų įsteigti naują 
įmonę arba įsigyti esamą įmonę, kad 
susikurtų naują pajamų šaltinį, bei visi 
tame pačiame versle dirbantys šeimos 
nariai.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per keturių mėnesių laikotarpį valstybės 
narės įmonė atleidžia ne mažiau kaip 500
darbuotojų, įskaitant darbuotojus, kuriuos 
atleido tiekėjai ar tolesnės gamybos 
grandies įmonės;

a) per keturių mėnesių laikotarpį valstybės 
narės įmonė atleidžia ne mažiau kaip 
200 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, 
kuriuos atleido tiekėjai ar tolesnės 
gamybos grandies įmonės;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per devynių mėnesių laikotarpį įmonės, 
visų pirma mažos ir vidutinės, veikiančios 
viename NACE 2 red. skyriaus 
ekonomikos sektoriuje ir esančios viename 
regione arba dviejuose gretimuose 
regionuose pagal NUTS II lygį arba 
daugiau nei dviejuose gretimuose 
regionuose pagal NUTS II lygmenį, 
atleidžia ne mažiau kaip 500 darbuotojų, su 
sąlyga, kad dviejuose gretimuose 
regionuose sudėjus drauge buvo atleista 
daugiau kaip 500 darbuotojų.

b) per devynių mėnesių laikotarpį įmonės, 
visų pirma mažos ir vidutinės, veikiančios 
viename NACE 2 red. skyriaus 
ekonomikos sektoriuje ir esančios viename 
regione arba dviejuose gretimuose 
regionuose pagal NUTS II lygį arba 
daugiau nei dviejuose gretimuose tos 
pačios valstybės narės regionuose ar 
tarpvalstybiniame regione pagal NUTS II 
lygmenį, atleidžia ne mažiau kaip 200
darbuotojų, su sąlyga, kad dviejuose 
gretimuose regionuose sudėjus drauge 
buvo atleista daugiau kaip 200 darbuotojų.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis 
pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti 
finansinę paramą gali būti laikoma 

2. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
ypač turint mintyje kolektyvines su MVĮ 
susijusias paraiškas, pagal šį straipsnį 
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priimtina, net jei nevisiškai atitinka 1 dalies 
a arba b punktuose nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos 
užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai. 
Valstybės narės nurodo, kurių iš 1 dalies a
arba b punktuose nustatytų intervencijos 
kriterijų nevisiškai laikomasi.

teikiama paraiška skirti finansinę paramą 
gali būti laikoma priimtina, net jei 
nevisiškai atitinka 1 dalies a arba 
b punktuose nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos 
užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai. 
Valstybės narės nurodo, kurių iš 1 dalies a 
arba b punktuose nustatytų intervencijos 
kriterijų nevisiškai laikomasi.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai, parafavus prekybos susitarimą 
Komisija, remdamasi turima informacija, 
duomenimis ir analize, mano, kad 2 
straipsnio c punkte ūkininkams nustatytas 
paramos skyrimo sąlygas greičiausiai 
tenkina didelis ūkininkų skaičius, ji 
priima deleguotuosius aktus, kaip 
nustatyta 24 straipsnyje, kuriuose nustato 
neigiamą poveikį patiriančius 
reikalavimus atitinkančius sektorius ar 
produktus, prireikus, poveikį patiriančias 
geografines vietoves, didžiausią galimos 
Sąjungos lygmens paramos sumą, 
ataskaitinius laikotarpius ir ūkininkų 
atrankos reikalavimus bei išlaidų 
tinkamumo laikotarpį, taip pat galutinį 
paraiškų pateikimo terminą ir prireikus tų 
paraiškų turinį pagal 8 straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai labai mažų, mažų ir vidutinių
įmonių savininkai ir vadovai bei 
savarankiškai dirbantys asmenys pakeičia
arba, jei jie ūkininkai, pertvarko vykdytą 

4. Kai mažų įmonių, kuriose dirba ne 
daugiau kaip penki darbuotojai,
savininkai ir vadovai bei savarankiškai 
dirbantys asmenys ir darbuotojai, kurie 
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veiklą, taikant šį reglamentą tai laikoma 
atleidimu.

norėtų įsteigti naują įmonę arba įsigyti 
esamą įmonę, kad pakeistų arba 
pertvarkytų savo veiklą, taikant šį 
reglamentą tai laikoma atleidimu.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
savininkų ir vadovų bei savarankiškai 
dirbančių asmenų (įskaitant ūkininkus)
atleidimu laikomas jų atleidimas nuo 
veiklos nutraukimo, kurį nulėmė vienas iš 
2 straipsnyje nustatytų veiksnių, dienos, 
kaip nustatyta nacionaliniuose teisės 
aktuose ar kituose teisės aktuose, arba nuo 
dienos, nurodytos Komisijos 
deleguotajame akte, priimtame pagal 4 
straipsnio 3 dalį.

c) Mažų įmonių, kuriose dirba ne daugiau 
nei penki darbuotojai, savininkų ir vadovų 
bei savarankiškai dirbančių asmenų ir 
darbuotojų, kurie norėtų įsteigti naują 
įmonę arba įsigyti esamą įmonę, kad 
susikurtų naują pajamų šaltinį, atleidimu 
laikomas jų atleidimas nuo veiklos 
nutraukimo, kurį nulėmė vienas iš 2 
straipsnyje nustatytų veiksnių, dienos, kaip 
nustatyta nacionaliniuose teisės aktuose ar 
kituose teisės aktuose, arba nuo dienos, 
nurodytos Komisijos deleguotajame akte, 
priimtame pagal 4 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkininkai, dėl Sąjungos parafuoto 
prekybos susitarimo pakeičiantys arba 
pertvarkantys vykdytą žemės ūkio veiklą, 
kaip nustatyta deleguotajame akte, 
priimtame pagal 4 straipsnio 3 dalį.

Išbraukta.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai, arba, 
ūkininkų atveju, pakeisti ar pertvarkyti jų 
ankstesnę veiklą. Suderintą individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, be 
kita ko, gali sudaryti:

Finansinė parama gali būti skiriama 
įgyvendinti suderintame individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų pakete 
nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias atleistiems 
darbuotojams reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai. Suderintą 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų paketą, be kita ko, gali sudaryti:

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagalba ieškant darbo, profesinis 
orientavimas, konsultavimas, mentorystė, 
pagalba gauti tą patį darbą kitur, verslumo 
skatinimas, pagalba pradėti savarankišką 
veiklą ar verslą arba pakeisti ar pertvarkyti 
veiklą (įskaitant investicijas į materialųjį 
turtą), bendradarbiavimo veikla, 
konkretiems poreikiams pritaikytas 
mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant 
informacijos ir ryšių technologijų įgūdžių 
ugdymą, bei įgytos patirties sertifikavimas;

a) pagalba ieškant darbo, profesinis 
orientavimas, konsultavimas, mentorystė, 
pagalba gauti tą patį darbą kitur, verslumo 
skatinimas, pagalba pradėti savarankišką 
veiklą ar verslą arba pakeisti ar pertvarkyti 
veiklą (įskaitant investicijas į materialųjį 
turtą), pagalba siekiant įsteigti labai 
mažas įmones, bendradarbiavimo veikla, 
konkretiems poreikiams pritaikytas 
mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant 
informacijos ir ryšių technologijų įgūdžių 
ugdymą, bei įgytos patirties sertifikavimas; 
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams, judumo 
išmokos, dienpinigiai arba stipendijos 
(įskaitant slaugymo išmokas ir išmokas 
laikino pavadavimo paslaugoms), 
mokamos tik dokumentais pagrįstu 
aktyvios darbo paieškos laikotarpiu arba 
mokymo(si) visą gyvenimą laikotarpiu;

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams, judumo 
išmokos, dienpinigiai arba stipendijos 
(įskaitant slaugymo išmokas), mokamos tik 
dokumentais pagrįstu aktyvios darbo 
paieškos laikotarpiu arba mokymo(si) visą 
gyvenimą laikotarpiu;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė, 
naujomis rinkos sąlygomis žemės ūkio 
sektoriuje valstybėje narėje, 
atsiradusiomis dėl Europos Sąjungos 
parafuoto prekybos susitarimo pagal 
GATT XXIV straipsnį arba daugiašalio 
PPO narių parafuoto susitarimo, laikantis 
2 straipsnio c punkto. Ši analizė 
grindžiama tinkamiausio lygmens 
statistiniais duomenimis ir kita informacija, 
kad būtų įvertinta atitiktis intervencijos 
kriterijams, nustatytiems 4 straipsnyje;

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais ar rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė. 
Ši analizė grindžiama tinkamiausio 
lygmens statistiniais duomenimis ir kita 
informacija, kad būtų įvertinta atitiktis 
intervencijos kriterijams, nustatytiems 4 
straipsnyje;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jei atleidusi darbuotojus įmonė tęsia 
veiklą, – išsamus paaiškinimas apie 
teisinius įsipareigojimus ir priemones, 
kurių įmonė ėmėsi siekdama pasirūpinti 
atleistais darbuotojais;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi 
su socialiniais partneriais ar kitomis 
susijusiomis organizacijomis;

g) tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi 
su susijusiais darbuotojais arba jų 
atstovais, socialiniais partneriais, vietos ar 
regiono valdžios institucijomis ar kitomis 
susijusiomis organizacijomis;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) įstaigų, užtikrinančių priemonių 
taikymą valstybėje narėje, pavadinimai;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) informacija apie tai, ar įmonė 
anksčiau gavo finansavimą iš Sąjungos 
sanglaudos ar struktūrinių fondų arba jį 
gavo tiesiogiai iš Sąjungos paramos 
programų, pagal jas finansuojant 
infrastruktūrą ir projektus, susijusius su 
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praėjusių 10 metų įmonės ar jos 
darbuotojų veikla;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama atleistiems darbuotojams 
papildomi valstybių narių nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens veiksmai.

1. Parama atleistiems darbuotojams 
papildomi, o ne pakeičiami valstybių narių 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
veiksmai.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansinė parama teikiama tik tiek, kiek 
yra būtina norint pademonstruoti 
solidarumą ir paramą pavieniams 
atleistiems darbuotojams. EGF remiama 
veikla atitinka Sąjungos ir nacionalinę 
teisę, įskaitant valstybės pagalbos 
taisykles.

2. Finansinė parama teikiama tik tiek, kiek 
yra būtina norint pademonstruoti 
solidarumą ir paramą pavieniams 
atleistiems darbuotojams. EGF remiama 
veikla atitinka Sąjungos ir nacionalinę 
teisę, įskaitant valstybės pagalbos 
taisykles, bet nepakeičia veiksmų, už 
kuriuos atsako valstybės narės ar įmonės.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija užtikrina, kad teisė gauti 
paramą iš EGF nedarytų poveikio 
galimybei gauti lėšų iš kito Sąjungos 
fondo.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos techninė pagalba apima 
informacijos teikimą ir valstybių narių 
konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir 
vertinimo klausimais. Komisija 
informaciją apie EGF naudojimą taip pat 
gali teikti Europos ir nacionaliniams 
socialiniams partneriams.

4. Komisijos techninė pagalba apima 
informacijos teikimą ir valstybių narių 
konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir 
vertinimo klausimais. Komisija taip pat 
Europos ir nacionaliniams socialiniams 
partneriams bei vietos ar regiono valdžios 
institucijoms pateikia aiškias gaires dėl 
EGF lėšų naudojimo.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgyvendina veiklą, susijusią su 
informacija ir komunikacija apie EGF 
paraiškas ir rezultatus.

3. Komisija įgyvendina veiklą, susijusią su 
informacija ir komunikacija, kad būtų 
užtikrinta, jog visos Sąjungos valstybės, 
regionai ir užimtumo sektoriai būtų 
informuoti apie šias galimybes, ir kasmet 
teikia ataskaitas apie fondo lėšų 
panaudojimą atsižvelgdama į kiekvieną 
šalį ir į kiekvieną sektorių atskirai.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 

1. Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 
3 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma 
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negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje yra 
bent vienas NUTS II lygmens regionas, 
atitinkantis struktūrinių fondų paramos 
pagal konvergencijos tikslą reikalavimus. 
Vertindama tokias paraiškas Komisija 
nusprendžia, ar 65 proc. bendro 
finansavimo norma yra pagrįsta.

negali viršyti 50 proc. visų 8 straipsnio 2 
dalies e punkte nurodytų numatytų sąnaudų 
arba 65 proc. šių sąnaudų, kai paraišką 
pateikė valstybė narė, kurios teritorijoje yra 
bent vienas NUTS II lygmens regionas, 
atitinkantis struktūrinių fondų paramos 
pagal konvergencijos tikslą reikalavimus. 
Vertindama tokias paraiškas Komisija 
nusprendžia, ar 65 proc. bendro 
finansavimo norma yra pagrįsta, 
atsižvelgiant į socialinės ir užimtumo 
padėties rodiklius, pvz., patikslintas 
disponuojamąsias pajamas išmokėjus 
socialines išmokas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija, remdamasi pagal 8 
straipsnio 3 dalį atliktu vertinimu, padaro 
išvadą, kad šiame reglamente nustatytos 
finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra 
įvykdytos, ji kiek įmanoma greičiau apie 
tai praneša paraišką pateikusiai valstybei 
narei.

3. Jei Komisija, remdamasi pagal 8 
straipsnio 3 dalį atliktu vertinimu, padaro 
išvadą, kad šiame reglamente nustatytos 
finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra 
įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša 
paraišką pateikusiai valstybei narei.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
iš finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies h punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
iš finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies h punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
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Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo 
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. 
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo 
(ESF) lėšomis finansuojamų veiksmų 
tarpusavio papildomumą, ir baigimu 
naudoti skirtą finansinę paramą. Joje taip 
pat dokumentais pagrindžiamos dėl 
asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame vertinime nurodomas paraiškų 
skaičius ir programų veiksmingumas 
atsižvelgiant į kiekvieną šalį ir kiekvieną 
sektorių atskirai, kad būtų įvertinta, ar 
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EGF parama skiriama jo tiksliniams 
gavėjams.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.
Paramos ūkininkams finansų valdymas

Nukrypstant nuo 21 ir 22 straipsnių, 
paramos ūkininkams valdymas ir kontrolė 
vykdomi laikantis Reglamento (EB) Nr. 
………… dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos.
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MOTERŲ TEISIŲ IR LYČIŲ LYGYBĖS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Nuomonės referentė: Vilija Blinkevičiūtė

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagarba lyčių lygybei kaip vienai iš 
svarbiausių Sąjungos vertybių 
patvirtinama visoje strategijoje „Europa 
2020“ pabrėžiant, jog reikia skatinti lyčių 
lygybės politiką siekiant skatinti aktyvesnį 
darbo jėgos dalyvavimą darbo rinkoje ir 
prisidėti prie ekonomikos augimo ir 
socialinės sanglaudos. Jos pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 
kūrimo darbotvarkė“ pažymima, jog 
valstybės narės turi skatinti naujas darbo 
ir privataus gyvenimo pusiausvyros ir 
lyčių lygybės formas. Be to, 2010 m. 
Komisija priėmė moterų ir vyrų lygybės 
Europoje skatinimo strategiją, kurią 
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įgyvendinant, visų pirma, siekiama 
užtikrinti, kad būtų geriau panaudojamas 
moterų potencialas ir tokiu būdu 
prisidedama prie bendrų Sąjungos 
ekonominių ir socialinių tikslų siekio. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) neigiamas darbo vietų praradimo 
poveikis ypač didelis tam tikroms 
grupėms, kurioms sunkiau vėl integruotis 
į darbo rinką, ypač žemos kvalifikacijos 
arba nekvalifikuotoms darbuotojoms 
moterims, vienišoms motinoms ir už kitų 
asmenų priežiūra atsakingoms moterims. 
Finansų ir ekonomikos krizė ir dėl to 
sumažėjęs viešojo sektoriaus finansavimas 
savo ruožtu lėmė tolesnį darbo vietų 
praradimą ir dar padidino milijonų 
moterų, visų pirma tų, kurios dirba pagal 
laikinas sutartis arba ne visą darbo dieną 
ir dirba sezoninius darbus, nesaugumą. 
Taigi vienodas galimybes gauti Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo paramą reikia taikyti visoms darbo 
sutartims.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius Komisija ir 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
įgyvendinant EGF finansuojamus 
prioritetinius projektus būtų skatinama 
vyrų ir moterų lygybė taip pat 
atsižvelgiant į Europos lyčių lygybės paktą 
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(2011–2020 m.). 
Veiksmingai įgyvendinant vyrų ir moterų 
lygybės principą turėtų būti naudojamasi 
pagal lytį, lyčių lygybės tikslus ir kriterijus 
suskirstytais duomenimis ir rodikliais ir 
įvairiais įgyvendinimo etapais, ypač 
planavimo, stebėsenos ir vertinimo, turėtų 
dalyvauti lyčių lygybės institucijos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant išsaugoti EGF lyčių aspektą, 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti moterims, 
kurios dėl daugelio pertraukų, susijusių 
su motinyste ir vaikų bei vyresnių šeimos 
narių priežiūra, kurias joms teko daryti, 
yra priverstos sutikti dirbti atsitiktinius, 
laikinus darbus arba dirbti ne visą darbo 
dieną;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti atleistų darbuotojų galimybes 
įsidarbinti. Valstybės narės turėtų siekti, 
kad per 12 mėn. nuo paraiškos pateikimo
dienos į darbo rinką reintegruotųsi bent 
50 proc. remtinų darbuotojų;

(10) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti atleistų darbuotojų galimybes 
įsidarbinti. Valstybės narės turėtų siekti, 
kad per 12 mėn. nuo paramos gavimo
dienos į darbo rinką reintegruotųsi bent 
50 proc. remtinų darbuotojų;

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir b 
punktus, siekiama užtikrinti, kad bent 
50 proc. šiuose veiksmuose dalyvavusių 
darbuotojų per metus nuo paraiškos dienos 
rastų stabilų darbą.

Veiksmais, kuriems Fondo finansinė 
parama skiriama pagal 2 straipsnio a ir 
b punktus, siekiama užtikrinti, kad bent 
50 proc. šiuose veiksmuose dalyvavusių 
darbuotojų per metus nuo paramos gavimo
dienos rastų stabilų darbą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principas − jokios diskriminacijos dėl 
lyties nebuvimas įvairiais finansinės 
paramos teikimo etapais, ypač atrenkant 
tikslines grupes, nustatant kriterijus, 
rodiklius ir gavėjus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams, judumo 
išmokos, dienpinigiai arba stipendijos 
(įskaitant slaugymo išmokas ir išmokas 
laikino pavadavimo paslaugoms), 
mokamos tik dokumentais pagrįstu 
aktyvios darbo paieškos laikotarpiu arba 
mokymo(si) visą gyvenimą laikotarpiu;

b) specialios laikinos priemonės, 
pavyzdžiui, išmokos, mokamos darbo 
ieškančiam asmeniui, įdarbinimą 
skatinančios išmokos darbdaviams, judumo 
išmokos, dienpinigiai arba stipendijos 
(įskaitant vaikų ir kitų išlaikytinių 
priežiūros išmokas ir išmokas laikino 
pavadavimo paslaugoms), mokamos tik 
dokumentais pagrįstu aktyvios darbo 
paieškos laikotarpiu arba mokymo(si) visą 
gyvenimą laikotarpiu;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemonės, kuriomis socialiai remtini 
arba vyresnio amžiaus darbuotojai 
skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į ją.

c) priemonės, kuriomis socialiai remtini ir 
tie, kuriems kyla didesnė skurdo rizika, 
pavyzdžiui, moterys, ypač vienišos 
motinos, arba vyresnio amžiaus 
darbuotojai skatinami likti darbo rinkoje 
arba grįžti į ją.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) finansinės priemonės, pavyzdžiui, 
tokios priemonės kaip mikrokreditai, 
siekiant remti darbuotojus, kurių padėtis 
ypač pažeidžiama, pavyzdžiui, 
neįgaliuosius, vienišas motinas ir vyresnio 
amžiaus asmenis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su b punkte nustatytomis priemonėmis 
susijusios išlaidos negali viršyti 50 proc. 
visų šioje dalyje paminėtų suderinto 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų paketo išlaidų.

Išbraukta.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prireikus darbuotojus atleidžiančių 
įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos 
grandies įmonių, sektorių išvardijimas ir 
remtinų darbuotojų kategorijos;

c) prireikus darbuotojus atleidžiančių 
įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos 
grandies įmonių, sektorių išvardijimas ir 
remtinų darbuotojų kategorijos naudojant 
pagal lytis suskirstytus duomenis;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
įvairiais finansinės paramos įgyvendinimo 
etapais būtų skatinama moterų ir vyrų 
lygybė bei atsižvelgiama į lyčių 
integracijos aspektą. Komisija ir valstybė 
narė imasi reikiamų veiksmų, kad 
įvairiais finansinės paramos gavimo ir 
įgyvendinimo etapais užkirstų kelią bet 
kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos, darbo sutarties ar darbo 
santykių pobūdžio.

Komisija ir valstybės narės taiko vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris principą, pagal 
kurį jos netoleruoja jokios diskriminacijos 
dėl lyties, ir užtikrina, kad įvairiais 
finansinės paramos įgyvendinimo etapais, 
ypač atrenkant tikslines grupes, nustatant 
kriterijus, rodiklius ir gavėjus, būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą.

Komisija ir valstybė narė imasi reikiamų 
veiksmų, kad įvairiais finansinės paramos 
gavimo ir įgyvendinimo etapais užkirstų 
kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, darbo sutarties 
ar darbo santykių pobūdžio.
Teikdamos paraiškas gauti Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo lėšas ir jas naudodamos valstybės 
narės visų pirma remia labiau 
pažeidžiamas visuomenės grupes, 
įskaitant moteris, kurių atveju didelis vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 
taip pat turi įtakos nedarbo draudimo 
išmokų dydžiui, o dėl ilgalaikio nedarbo 
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toliau mažėja pensija.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies h punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.
Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies f punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.
Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos, kaip nustatyta 
8 straipsnio 1 dalyje, arba iki 
deleguotajame akte, priimtame pagal 4 
straipsnio 3 dalį, nustatytos dienos valstybė 
narė pateikia Komisijai tarpinę finansinės 
paramos panaudojimo ataskaitą, kurioje, be 
kita ko, nurodomos per 12 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos panaudotos 
lėšos, veiksmų atlikimo terminai ir 
įgyvendinti veiksmai, taip pat į darbo rinką 
reintegruotų darbuotojų skaičius arba naują 
veiklą pradėjusių darbuotojų skaičius.

Ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo 
paraiškos pateikimo dienos, kaip nustatyta 
8 straipsnio 1 dalyje, arba iki 
deleguotajame akte, priimtame pagal 
4 straipsnio 3 dalį, nustatytos dienos 
valstybė narė pateikia Komisijai tarpinę 
finansinės paramos panaudojimo ataskaitą, 
kurioje, be kita ko, nurodomos per 
12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos 
panaudotos lėšos, veiksmų atlikimo 
terminai ir įgyvendinti veiksmai, taip pat į 
darbo rinką reintegruotų darbuotojų 
skaičius, ypatingą dėmesį skiriant lyčių 
aspektui, arba naują veiklą pradėjusių 
darbuotojų skaičius.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiksmų, kurių ėmėsi arba planuoja 
imtis nacionalinės, regiono ar vietos 
valdžios institucijos, Sąjungos fondai, 
socialiniai partneriai ir įmonės, aprašymas, 
įskaitant numatomą šių veiksmų poveikį 
reintegruojant darbuotojus į darbo rinką ar 
padedant jiems imtis naujos veiklos.

b) veiksmų, kurių ėmėsi arba planuoja 
imtis nacionalinės, regiono ar vietos 
valdžios institucijos, Sąjungos fondai, 
socialiniai partneriai ir įmonės, aprašymas, 
įskaitant numatomą šių veiksmų poveikį 
reintegruojant darbuotojus į darbo rinką ar 
padedant jiems imtis naujos veiklos ir 
įgyvendinant vienodo požiūrio į vyrus ir 
moteris principą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai tik įmanoma, duomenys 
suskirstomi pagal lytį.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
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susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo 
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. 
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais ir finansuotais 
veiksmais, taip pat informacija, susijusi su 
veiksmais, kuriais siekiama vyrų ir 
moterų lygybės, informacija ir statistiniai 
duomenys, susiję su darbuotojų 
reintegracija, ypatingą dėmesį skiriant 
labiau pažeidžiamoms grupėms, 
pavyzdžiui, moterims ir vyresnio amžiaus 
žmonėms, ir baigimu naudoti skirtą
finansinę paramą. Šiuo klausimu 
ataskaitoje taip pat įvertinamas šių 
veiksmų ir kitų Sąjungos fondų, ypač 
Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų veiksmų 
tarpusavio papildomumas. Joje taip pat 
turi būti dokumentais pagrindžiamos dėl 
asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma. Visi ataskaitos 
duomenys, kai įmanoma, suskirstomi 
pagal lytį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 2022 m. gruodžio 31 d. – ex post 
vertinimą padedant nepriklausomiems 
išorės ekspertams, įvertinantį EGF poveikį 
ir jo pridėtinę vertę.

b) iki 2022 m. gruodžio 31 d. – ex post
vertinimą padedant nepriklausomiems 
išorės ekspertams, įskaitant lyčių lygybės 
specialistus, įvertinantį EGF poveikį ir jo 
pridėtinę vertę.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrina, ar sukurtos valdymo ir 
kontrolės sistemos ir ar jos įgyvendinamos 

a) patikrina, ar sukurtos valdymo ir 
kontrolės sistemos ir ar jos įgyvendinamos 
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taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
teisingas Sąjungos lėšų naudojimas 
laikantis patikimo finansų valdymo 
principų;

taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
teisingas Sąjungos lėšų naudojimas 
laikantis patikimo finansų valdymo ir 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris
principų;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdydamos valdymą ir finansų 
kontrolę, valstybės narės užtikrina, kad į 
stebėsenos įstaigas būtų įtraukti lyčių 
lygybės specialistai.
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