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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės 
ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2009/019 
FR/Renault“)
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) –
C7-0193/2011),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 (2006 m. 
gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

– 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, 
įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą2 (EGF reglamentas),

– atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, kuri numatyta pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
TIS 28 punktą,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, kurių padėtį 
neigiamai paveikė esminiai struktūriniai pasaulio prekybos sistemos pokyčiai, ir jiems 
padėti iš naujo integruotis į darbo rinką, parengė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines 
priemones, 

B. kadangi EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti 
paraiškas dėl paramos darbuotojams, kurie neteko darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų 
ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. 
gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos 
finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau 
ir veiksmingiau,

D. kadangi Prancūzija kreipėsi pagalbos dėl 4 445 atleidimo atvejų (iš jų 3 582 atvejais 
numatyta parama) iš įmonės „Renault s.a.s“ ir jos septynių automobilių pramonės tiekėjų 
įmonių,

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL C 406, 2006 12 30, p. 1.
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E. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo 
kriterijus,

1. ragina susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant patobulinti su procedūromis 
ir biudžetu susijusią tvarką, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą 
pagreitinti išmokų skyrimo procedūrą, patobulino esamą tvarką, pagal kurią Komisija 
biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo įvertinimą ir 
pasiūlymą mobilizuoti fondo lėšas; tikisi, kad ateityje persvarstant EGF veiklą procedūra 
bus dar labiau patobulinta ir kad bus užtikrinta veiksmingesnė, skaidresnė ir matomesnė 
fondo veikla;

2. primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų 
mobilizavimo priėmimo procedūrą, pagal kurią būtų suteikiama vienkartinė ribotos 
trukmės individuali parama, skirta padėti darbuotojams, kurie neteko darbo dėl 
globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės poveikio; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį 
EGF gali atlikti iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus darbuotojus;

3. pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu EGF lėšomis turėtų būti 
užtikrintas pavienių atleistų darbuotojų grįžimas į darbo rinką; taip pat pabrėžia, kad 
taikant EGF lėšomis finansuojamas priemones turėtų būti užtikrinamas ilgalaikis 
užimtumas; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos pagal 
nacionalinės teisės ar kolektyvinių susitarimų nuostatas atsako įmonės, ir įmonių ar 
sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4. pažymi, kad duomenys apie suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų 
paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima informaciją apie tai, kaip šios 
priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; primena savo 
raginimą Komisijai į jos rengiamas metines ataskaitas taip pat įtraukti lyginamąjį šių 
duomenų vertinimą;

5. palankiai vertina tai, kad atsižvelgus į pakartotinius Parlamento reikalavimus 2011 m. 
biudžeto EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 pirmą kartą nurodyti mokėjimų asignavimai –
47 608 950 EUR; primena, kad EGF sukurtas kaip atskira priemonė ir kad nustatyti 
konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, todėl fondui lėšų turi būti skiriama atskirai. Taip 
bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kurie būdavo atliekami anksčiau ir dėl 
kurių galėtų nepasisekti įgyvendinti tikslų kitose politikos srityse;

6. palankiai vertina tai, kad, kaip numatyta taisomajame biudžete Nr. 2/2011, į biudžeto 
eilutę 04.05.01 pervesta 50 000 000 EUR, kurie bus panaudoti minėtojoje paraiškoje 
nurodytai reikalingai sumai padengti;

7. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

8. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.
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PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxx

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 
m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo 
dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška 
„EGF/2009/019 FR/Renault“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1, ypač į jo 
28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą2, ypač į jo 
12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą3,

kadangi:

(1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas 
teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija 
susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl 
integruotis į darbo rinką.

(2) EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos 
darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos 
krizės poveikio, paraiškas;

(3) 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti 
EGF lėšas, neviršijant viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos;

(4) 2009 m. spalio 9 d. Prancūzija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų 
atleidimo iš įmonės Renault s.a.s. ir septynių jos tiekėjų įmonių ir ją papildė iki 
2011 m. sausio 25 d. pateikdama papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka 
finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 24 493 525 EUR 
sumą;

(5) todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Prancūzijos pateiktą 
paraišką suteikti,

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
3 OL C […], […], p. […].
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
2011 finansinių metų Europos Sąjungos  bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 24 493 525 EUR 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Priimta [Briuselyje / Strasbūre]

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą 
pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių 
pokyčių. 

Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 28 punkto1 ir Reglamento (EB) Nr. 1927/20062 12 straipsnio 
nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. EUR sumos vadovaujantis bet 
kokia marža, kuri numatyta atsižvelgiant į praėjusių metų bendrosioms išlaidoms nustatytą 
viršutinę ribą ir (arba) įsipareigojimų asignavimus, panaikintus per praėjusius dvejus metus, 
išskyrus tuos, kurie susiję su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos 
ir (arba) įvardijami panaikinti įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip 
atidėjiniai.
Kai tai susiję su procedūra, jei paraiška įvertinama teigiamai, Komisija, siekdama panaudoti 
fondo lėšas, pateikia biudžeto valdymo institucijai pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir 
kartu atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas 
siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir reikiamų sumų. Šis dialogas gali būti 
rengiamas pagal supaprastintą tvarką.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2011 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų skyrimo 
Prancūzijai siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos 
krizės padarinių, grįžimą į darbo rinką.

Tai tryliktoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2011 m. biudžetą, dėl bendros 
24 493 525 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Prancūzijos reikmėms. Paraiška susijusi su 
4 445 darbuotojais, iš kurių 3 582  teiktina parama ir kurie atleisti iš įmonės „Renault s.a.s“ ir 
jos septynių tiekėjų įmonių per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 
1 d. iki 2009 m. liepos 31 d.

Ši paraiška (byla EGF/2009/019 FR/Renault, Prancūzija) Komisijai pateikta 2009 m. 
spalio 9 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2011 m. vasario 10 d. Paraiška 
grindžiama intervencijos kriterijumi, nustatytu 2 straipsnio a punkte, kuriame reikalaujama, 
kad per keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista bent 500 darbuotojų, 
įskaitant darbuotojus, atleistus jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse. Paraiškoje 
nurodoma, kad iš įmonės „Renault s.a.s“  ir šešių jos tiekėjų įmonių per keturių mėnesių 
ataskaitinį laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. iš darbo atleisti 
1 384 darbuotojai; ne per ataskaitinį laikotarpį iš „Renault s.a.s“ ir septynių jos tiekėjų įmonių 
pagal tą patį savanoriško darbuotojų atleidimo planą atleistas 3 061 darbuotojas.

Bendras darbuotojų, kurie pasinaudos bendrai finansuojamu prie individualių poreikių 

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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pritaikytų paslaugų paketu, skaičius yra 3 582, susidedantis iš 1 384 darbuotojų, atleistų iš 
įmonės „Renault s.a.s“ ir septynių jos tiekėjų įmonių nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. 
liepos 31 d. ir kitų 2 198 darbuotojų, atleistų iš tų pačių aštuonių įmonių prieš ataskaitinį 
laikotarpį ir po jo, kaip nurodyta 3a straipsnio b punkte. Pagal minėtąjį EGF reglamento 
straipsnį darbuotojai, atleisti prieš 2 straipsnio a punkte nurodytą laikotarpį ar po jo, gali 
pasinaudoti EGF bendrai finansuojamomis prie individualių poreikių pritaikytomis 
paslaugomis, jeigu darbuotojai atleisti po to, kai bendrai paskelbta apie atleidimus ir galima 
nustatyti aiškų priežastinį ryšį su atleidimus paskatinusiu įvykiu per ataskaitinį laikotarpį. Iš 
„Renault“ įmonės ir septynių jos tiekėjų įmonių 3 582 darbuotojai atleisti ne ataskaitiniu 
laikotarpiu pagal tą patį savanoriško darbuotojų atleidimo planą.

Vienas iš Komisijos vertinimo kriterijų – atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių ar finansų krizės sąsaja. Šiuo konkrečiu atveju kalbama apie išaugusias kredito kainas 
ir sugriežtintas kreditavimo sąlygas, kurias įmonė „Renault“ pradėjo jausti nuo 2008 m. 
Minėtas dalykas ir kartu sumažėjusi „Renault“ automobilių paklausa pablogino įmonės 
„Renault“ ekonominę padėtį.

Be to, Prancūzijos valdžios institucijos teigia, kad finansų ir ekonomikos krizės ir jos poveikio 
sektoriui buvo neįmanoma numatyti.

Komisijos vertinimas taip pat buvo grindžiamas regiono ir valdžios institucijų bei 
suinteresuotųjų šalių aprašymu. Šioje paraiškoje nurodyti darbuotojai atleisti daugiausia 
trijuose Prancūzijos regionuose: Ile-de-France (53 proc.), Aukštutinėje Normandijoje 
(29,5 proc.) ir Šiaurės-Pa de Kalė regione (12,5 proc.). Il-de-France daugiausia darbuotojų 
atleista iš gamyklos Guyancourt Aubevoie vietovėje (941). Šiame Paryžiaus regione nedarbo 
lygis yra palyginti nedidelis (atitinkamai 4,7 proc. ir 5,9 proc.), o bendras užimtumo lygis 
didėja (2003–2007 m. padidėjo atitinkamai 3,6 proc. ir 5,2 proc.); tuo tarpu gamybos 
sektoriuje užimtumo lygis mažėja (tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo atitinkamai 3,9 proc. ir 
15,2 proc.). Aukštutinėje Normandijoje darbuotojai atleisti šalia Ruano esančiame Kleone 
(334) ir Sanduvilyje (887), kuris yra netoli Havro. Pastarasis regionas patyrė didelį pramonės 
nuosmukį (2003–2007 m. darbo vietų pramonės sektoriuje sumažėjo 8,9 proc.), todėl atleisti 
darbuotojai turi mažiau galimybių įsidarbinti. Šiaurės-Pa de Kalė regione daugiausia 
darbuotojų atleista Duė (306) ir Mobeže (153). Šių miestų zonose nedarbo lygis jau yra 
aukštas (13,8 proc. ir 15,5 proc., palyginti su 9,1 proc. šalies nedarbo lygiu). 

Į suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų rinkinį, kurį ketinama finansuoti, 
įskaitant tai, kad jis turi būti suderinamas su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais 
veiksmais, įtrauktos paramos priemonės, skirtos 4 445 darbuotojams, kurie savo noru išėjo iš 
įmonės ir visų pirma 3 582 darbuotojams, kuriems numatyta parama. Paslaugos atleistiems 
darbuotojams pradėtos teikti 2008 m. spalio 15 d.

Ši EGF paraiška apima dvi projekto Projet Renault Volontariat (juo siekiama padėti 3 582 
remtiniems darbuotojams iš 4 445 savo noru iš įmonės išėjusių darbuotojų) nuostatas: 

1. profesinį arba asmeninį planą, 
2. perkvalifikavimo atostogas.

Profesinis arba asmeninis planas skirtas tiems darbuotojams, kurie žino, kuo nori užsiimti, ir 
kuriems siekiant tikslo reikalinga trumpalaikė pagalba (konsultacijos, mokymai).  
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Perkvalifikavimo atostogos skirtos darbuotojams, kurie per devynis mėnesius ar netgi ilgesnį 
laikotarpį nori persikvalifikuoti ir pasinaudoti konsultavimo ir orientavimo paslaugomis. 
Abiem priemonėmis taip pat gali būti teikiama parama atleistam darbuotojui steigiant naują 
įmonę. 2 910 darbuotojų pasirinko 2-ąją galimybę, 679 – 1-ąją galimybę.

Darbdavys, įdarbinęs daugiau nei 1 000 darbuotojų, privalo pasiūlyti Prancūzijos Darbo 
kodekso L1233-71 straipsnyje nustatytas priemones, t. y. perkvalifikavimo atostogas, 
mažiausiai keturių, daugiausiai devynių mėnesių laikotarpiui. Vadovaujantis minėtu įstatymu, 
nėra privaloma siūlyti priemones nuo penkto iki devinto mėnesio, todėl jos gali būti 
finansuojamos iš EGF pagal EGF reglamento 6 straipsnio 1 dalį. Renault nusprendė šias 
priemones teikti daugiausia devynis mėnesius, atsižvelgiant į darbuotojų darbo pobūdį, stažą 
ir darbo vietą. Paraiškoje nenurodytos jokios išlaidos, susijusios su darbuotojų 
perkvalifikavimo atostogomis pirmaisiais keturiais projekto mėnesiais (minimalus įstatyme 
nustatytas laikotarpis); taip pat paraiška neapima laikotarpio, nurodyto pranešimuose apie 
darbuotojų atleidimą iš darbo.

Priemonės, siūlomos darbuotojams, pasirinkusiems vieną iš 2 siūlomų schemų, apima:
 konsultacijas, susijusias su darbo paieška ir mokymosi galimybėmis, 
 mokymo priemones, kurios skiriasi priklausomai nuo atleistų darbuotojų planų, o 2-

ąja galimybe besinaudojantiems darbuotojams šios priemonės ir gali būti pratęstos ir 
taikomos praėjus devynių mėnesių perkvalifikavimo atostogoms; 

 išmoką darbuotojams, pasirinkusiems perkvalifikavimo atostogas, išmokamą kas 
mėnesį iki perkvalifikavimo atostogų pabaigos. Ši išmoka sudaro 65 proc. darbuotojo 
buvusio atlyginimo, išskyrus tuos darbuotojus, kurie dirbo gamykloje Sanduvilio 
mieste. Šiems darbuotojams šešis mėnesius mokama išmoka, sudaranti 100 proc. 
buvusio jų atlyginimo. EGF išmokama išmoka kiekvienam darbuotojui bus 
apskaičiuota proporciniu principu;

 paramą verslui pradėti – ši priemonė siūloma ir 1-ąją, ir 2-ąją galimybę 
pasirinkusiems darbuotojams. Pagal ją kiekvieno naujo verslo steigėjui skiriama iki 
12 000 EUR investicijoms, 1 500 EUR paskolų palūkanoms ir iki 500 EUR 
registracijos išlaidoms padengti. Papildomi 3 000 EUR gali būti išmokėti už 
darbuotojo, pasirinkto iš šioje paraiškoje nurodytų remtinų darbuotojų grupės, 
įdarbinimą.

Išlaidos mobilizuojant EGF apima ir parengiamuosius veiksmus, taip pat informavimą ir 
paviešinimą, kaip nurodyta EGF reglamento 3 straipsnyje. 

Visos Prancūzijos valdžios institucijų nurodytos priemonės – tai aktyvios darbo rinkos 
priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų Reglamento (EB) 
Nr. 1927/2006 3 straipsnyje. EGF indėlis (24 493 525 EUR) padengs 65 proc. bendrų 
nustatytų išlaidų (37 682 346 EUR).

Įmonė „Renault“ procedūros metu įvykdė konsultacijų su socialiniais partneriais 
reikalavimus.  

Kalbant apie valdymo ir kontrolės sistemas pasakytina, kad Prancūzija pranešė Komisijai, kad 
finansinę paramą valdys Nacionalinis užimtumo fondas (Ekonomikos, pramonės ir užimtumo 
ministerija, Užimtumo ir profesinio mokymo generalinė delegacija). 
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Kad galėtų mobilizuoti fondo lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą 
perkelti bendrą 24 493 525 EUR sumą iš EGF rezervo (40 02 43) įsipareigojimams į EGF 
biudžeto eilutę 04 05 01.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad atsižvelgus į pakartotinius Parlamento raginimus pirmą 
kartą 2011 m. EGF biudžeto eilutėje nurodyti mokėjimų asignavimai (47 608 950 EUR), ir 
tai, kad į biudžeto eilutę 04 05 01 pervesta 50 000 000 EUR, kaip numatyta taisomajame 
biudžete Nr. 2/2011.

Ji primena, kad EGF sukurtas kaip atskira specifinė priemonė, kuriai iškelti konkretūs tikslai 
ir nustatyti konkretūs terminai, taigi jam turi būti skiriamos atskiros lėšos. Taip bus išvengta 
perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, dėl kurių gali nepavykti 
pasiekti tikslų kitose politikos srityse. 
Tai tryliktasis biudžeto valdymo institucijai 2011 m. pateiktas pasiūlymas mobilizuoti fondo 
lėšas. Todėl iš turimų asignavimų atėmus prašomą sumą (24 493 525 EUR), likusi suma, 
kurią bus galima panaudoti iki 2011 m. pabaigos, sudarys 428 705 608 EUR. Liks daugiau 
kaip 25 proc. maksimalios EGF skirtos metinės sumos, kurią galima skirti asignavimams per 
paskutiniuosius keturis 2011 m. mėnesius, kaip reikalaujama pagal EGF Reglamento 
12 straipsnio 6 dalį.

III. Procedūra

Siekdama į 2011 m. biudžetą įtraukti atitinkamus įsipareigojimų asignavimus, Komisija 
pateikė prašymą dėl asignavimų perkėlimo, kaip reikalaujama pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo 28 punktą.

Galėtų būti surengtas supaprastintas trišalis dialogas siekiant aptarti Komisijos pasiūlymą dėl 
sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, 
nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų pasiekti susitarimo.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas 
į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms gauti vertinimą bei jame 
dalyvauti.

Atlikęs vertinimą, Europos Parlamento EMPL komitetas pateiks nuomonę dėl fondo lėšų 
mobilizavimo, kuri bus pridėta kaip laiškas prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. 
liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo 
mobilizavimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.


