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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2011/003 
DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė“)
(COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0447 
– C7-0209/2011),

– 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,

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

(toliau – 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 papildyta: 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 Vokietija kreipėsi pagalbos dėl 778 atleidimo atvejų 5 įmonėse, vykdančiose 
NACE 2 red. 29 skyriaus („Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių 
gamyba“) veiklą Vokietijos Arnsbergo  (DEA5) ir Diuseldorfo (DEA1) 

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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NUTS II regionuose,

E. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo 
kriterijus,

1. ragina visas 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 teikiama 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 individualus atleistų darbuotojų reintegravimas 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 buvo sukurtas kaip speciali atskira priemonė, kuriai 
keliami konkretūs tikslai ir kuri vadovaujasi konkrečiais nustatytais terminai, taigi fondui 
turi būti skiriamos atskiros lėšos: taip būtų išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, 
kaip būdavo daroma anksčiau, ir galimų nesėkmių siekiant tikslų kitose politikos srityse;

6. palankiai vertina tai, kad, kaip numatyta taisomajame biudžete Nr. 2/2011, biudžeto eilutė 
04 05 01 papildyta 50 000 000 EUR suma, kuri bus panaudota 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;
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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 lėšų mobilizavimo pagal 
2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos 
paraiška „EGF/2011/003 DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. 
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) 2011 m. vasario 9 d. Vokietija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų 
atleidimo iš penkių įmonių, vykdančių NACE 2 red. 29 skyriaus (Variklinių transporto 
priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba) veiklą Arnsbergo (DEA5) ir Diuseldorfo 
(DEA1) NUTS II regionuose, ir iki 2011 m. balandžio 28 d. ją papildė išsamesne 
informacija. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo 
mobilizuoti 4 347 868 EUR sumą.

                                               
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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(5) Todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą 
paraišką suteikti.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 4 347 868 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. 1927/2006 12 straipsnio2, 
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. birželio 10 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų skyrimo 
Vokietijai, siekdama paremti darbuotojų, kurie buvo atleisti iš darbo kilus pasaulinei finansų 
ir ekonomikos krizei, grįžimą į darbo rinką.

Tai penkioliktoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2011 m. biudžetą ir pagal kurią 
Vokietijos reikmėms iš EGF ketinama skirti bendrą 4 347 868 EUR sumą. Ji susijusi su 
778 atleidimo atvejais 5 įmonėse, vykdančiose NACE 2 red. 29 skyriaus („Variklinių 
transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba“) veiklą Vokietijos Arnsbergo 
(DEA5) ir Diuseldorfo (DEA1) NUTS II regionuose (pagalba teiktina visais nurodytais 
atvejais), per devynių mėnesių referencinį laikotarpį, kuris tęsėsi nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 
2010 m. gruodžio 1 d.
Ši Vokietijos paraiška (byla „EGF/2011/003 DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių 
pramonė“) Komisijai pateikta 2011 m. vasario 9 d., o papildoma informacija buvo teikiama 
iki 2011 m. balandžio 28 d. Ji grindžiama EGF reglamento 2 straipsnio b punkto intervencijos 
kriterijumi, pagal kurį įmonėse, vykdančiose NACE 2 red. skyriaus veiklą viename ar 
dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS II lygmens regionuose, per devynių mėnesių 
laikotarpį turi būti atleista mažiausiai 500 darbuotojų.
Vienas iš Komisijos vertinimo kriterijų – atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos
pokyčių ar finansų krizės sąsaja. Šiuo konkrečiu atveju kalbama apie naujų variklinių 
transporto priemonių paklausos Europos Sąjungoje sumažėjimą kilus pasaulinei finansų ir 
ekonomikos krizei. Palyginti su 2008 m. duomenimis, kilus krizei variklinių transporto 
priemonių gamyba Vokietijoje 2009 m. sumažėjo 13,8 proc., o 2010 m. – 14 proc.

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.



PR\875828LT.doc 9/10 PE470.070v01-00

LT

Be to, pasak Vokietijos valdžios institucijų, dėl staigaus drastiško variklinių transporto 
priemonių paklausos kritimo, kurį lėmė krizė ir kurio nebuvo įmanoma numatyti, buvo 
gerokai apriboti naudojami gamybos pajėgumai ir labai sumažėjo automobilių pramonės 
tiekėjų pelnas.

Vokietijos valdžios institucijų teigimu, dėl 778 šioje paraiškoje nurodytų atleidimo atvejų dar 
labiau padidės didžiulis nedarbo lygis Arnsbergo ir Diuseldorfo regionuose, kurie ir taip 
stipriai nukentėjo nutraukus bendrovės „Nokia“ gamyklos veiklą Bochume ir uždarius 
bendrovės „General Motors“ gamyklą.

Į suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų rinkinį, kurį ketinama finansuoti, 
įskaitant tai, ar jis suderinamas su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas veiksmais, 
įtrauktos šios priemonės:

 trumpalaikės darbo paieškos pašalpa, kurią ketinama mokėti laikotarpiu, kai 
darbuotojas aktyviai naudojasi darbo rinkos politikos priemonėmis,

 mokymo kursai, kuriuos baigus įgyjama kvalifikacija; jie skirti atleistiems 
darbuotojams, kurių įgyta kvalifikacija nepripažįstama arba pasenusi, taip pat 
pramonės sektoriaus darbuotojams,

 išsamus orientavimas norint pradėti savo verslą: orientavimas ir parama norint 
įgyvendinti veiklą ir ją finansuoti pradėjus savo verslą,

 praktiniai ir panašią kvalifikaciją turinčių darbuotojų seminarai: instruktažas ir 
keitimasis patirtimi dirbant nedidelėmis darbuotojų, turinčių panašų profesinį 
išsilavinimą, grupėmis,

 orientavimas, susijęs su darbu tarptautinėje ir nacionalinėje darbo rinkoje: kai kurių 
darbuotojų parengimas dirbti už regiono ar netgi Vokietijos ribų,

 aktyvumo priedas: paskata darbuotojams, sutinkantiems dirbti naują darbą, už kurį 
mokamas mažesnis atlyginimas,

 įdarbinimo galimybių tyrimai: įdarbinimo galimybių tyrėjai bendrauja su galimais 
darbdaviais ir, atsižvelgdami į konkrečias laisvas darbo vietas, atrenka tinkamiausius 
kandidatus ir nustato su darbu susijusias jų mokymo reikmes,

 naują darbą gavusių arba bedarbių asmenų konsultavimas ir jiems skirta parama 
siekiant padėti darbuotojams prisitaikyti naujajame darbe ir teikti paramą darbo 
netekusiems asmenims.

Atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 6 straipsnyje nustatytus kriterijus, 
Vokietijos valdžios institucijos savo paraiškoje ir papildomoje informacijoje:
• patvirtino, kad EGF finansinė parama nepakeičia priemonių, kurias įmonės privalo 
taikyti pagal nacionalinės teisės arba kolektyvinių sutarčių nuostatas;
• įrodė, kad įgyvendinant veiksmus parama bus teikiama atskiriems darbuotojams ir 
nebus naudojama įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

• patvirtino, kad nurodytiems tinkamiems finansuoti veiksmams neteikiama pagalba 
pagal kitas ES finansines priemones.

Kai tai susiję su valdymo ir kontrolės sistemomis, Vokietija informavo Komisiją, kad 
finansinę paramą valdys ir prižiūrės tos pačios institucijos, kurios valdo ir prižiūri iš Europos 
socialinio fondo (ESF) teikiamą paramą.
Remiantis Komisijos vertinimu, paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus teisės gauti 
paramą kriterijus, taigi biudžeto valdymo institucijai rekomenduojama paraiškas patvirtinti.
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Kad galėtų mobilizuoti fondo lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą 
perkelti bendrą 4 347 868 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 biudžeto eilutė 04 05 01 papildyta 50 000 000 EUR suma, 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 – ši praktika, kurios buvo imamasi anksčiau, gali daryti 
neigiamą įtaką siekiant tikslų kitose politikos srityse.
Remiantis TIS, mobilizuojamų fondo lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 
500 mln. EUR ribos.
Tai penkioliktasis biudžeto valdymo institucijai 2011 m. pateiktas pasiūlymas mobilizuoti 
fondo lėšas. Todėl iš turimų asignavimų atėmus prašomą sumą (4 347 868 EUR), likusi suma, 
kurią bus galima panaudoti iki 2011 m. pabaigos, sudarys 420 413 131 EUR. Vadinasi, 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.


