
AD\916535LT.doc PE487.691v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Biudžeto komitetas

2011/0269(COD)

22.10.2012

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

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



PE487.691v02-00 2/32 AD\916535LT.doc

LT

PA_Legam



AD\916535LT.doc 3/32 PE487.691v02-00

LT

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 
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 

                                               
1 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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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.

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 
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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 
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
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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 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. 

(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. 
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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;

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 
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;
_______________
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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.

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 

(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.
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nustato atsižvelgdama į kiekvieno 
prekybos susitarimo padarinius;

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;

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

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 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 

(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 
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individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų pakete turėtų būti ribojamos;

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 
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 suteikiama daugiau 
ilgalaikio užimtumo galimybių ir kuriomis 
siekiama sparčiai reintegruoti atleistus 
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 

(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 
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50 proc. remtinų darbuotojų; 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 
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.



AD\916535LT.doc 13/32 PE487.691v02-00

LT

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 
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, 

(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.
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nustatytos dienos;

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

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 

(18) siekiant ginti atleistų darbuotojų 
interesus, pagalba turėtų būti dinamiška ir 
turėtų būti teikiama kuo greičiau ir 
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susijusių sprendimų priėmimo procese, 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir 
supaprastintų procedūras;

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 
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,
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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.

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, 

Išbraukta.
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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

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 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.



PE487.691v02-00 18/32 AD\916535LT.doc

LT

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

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 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.
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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, 
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 

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 
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dalies a punkte nustatytų kriterijų, 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

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 

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

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

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.
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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 
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, 

a) analizė, pagrindžianti darbuotojų 
atleidimo sąsają su esminiais pasaulio 
prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais 
vietos, regiono ar nacionalinės ekonomikos 
sutrikdymais, kuriuos sukėlė netikėta krizė. 
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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;

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.

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 

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

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, 
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
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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

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 

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, 
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vaidmenį. 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 
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 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 

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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straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.
Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

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 
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 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
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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

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. 

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
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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.

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 
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.
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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, 
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 
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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 
pratęstas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

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