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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 (Portugalijos paraiška „EGF/2010/026 
PT/ Rohde“)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0491 
– C7–0222/2011),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 (toliau –
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 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 Portugalija kreipėsi pagalbos dėl 974 atleidimo atvejų vienoje įmonėje (iš jų 
680 darbuotojų numatyta parama), esančioje Santa Marija Da Feira savivaldybėje, ir 
kadangi atleidimas paveikė ir gretimą Ovaro savivaldybę, o jos abi priklauso dviem NUTS 

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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II regionams: šiaurės ir vidurio Portugalijos,

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 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 atskira priemonė ir kad buvo 
nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, dėl to jam turi būti atskirai skiriama lėšų. 
Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, nes 
dėl to gali nepasisekti pasiekti tikslų kitose politikos srityse;

6. teigiamai vertina tai, kad iš taisomojo biudžeto Nr. 2/2011 EGF biudžeto eilutei 04 05 01 
numatyta skirti 50 000 000 EUR, kurie bus panaudoti minėtojoje paraiškoje nurodytai 
reikalingai sumai padengti;

7. pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam 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

xxxx

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 
(Portugalijos paraiška „EGF/2010/026 PT/ Rohde“)

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 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) 2010 m. lapkričio 26 d. Portugalija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas, nes iš 
vienos avalynės gamybos įmonės, esančios Santa Marija Da Feira savivaldybėje, buvo 
atleisti 974 darbuotojai (iš jų 680 numatyta parama), ir kadangi atleidimas paveikė 
gretimą Ovaro savivaldybę, o jos abi priklauso dviem NUTS II regionams: šiaurės ir 
vidurio Portugalijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo 
mobilizuoti 1 449 500 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 Portugalijos 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 1 449 500 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. rugpjūčio 17 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų 
mobilizavimo Portugalijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir 
ekonomikos krizės padarinių, grįžimą į darbo rinką.

Tai šešioliktoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2011 m. biudžetą ir pagal kurią 
Portugalijos reikmėms iš EGF ketinama mobilizuoti bendrą 1 449 500 EUR sumą. Paraiška 
susijusi su 974 darbuotojų atleidimu iš vienos avalynės gamybos įmonės (iš jų 680 darbuotojų 
numatyta parama), esančios Santa Marija Da Feira savivaldybėje, ir kadangi atleidimas 
paveikė ir gretimą Ovaro savivaldybę, o jos abi priklauso dviem NUTS II regionams: šiaurės 
ir vidurio Portugalijos, per devynių mėnesių referencinį laikotarpį, kuris tęsėsi nuo 2010 m. 
gegužės 19 d. iki 2010 m. rugsėjo 19 d. 

Ši paraiška (Portugalijos byla EGF/2010/026 PT/ Rohde) Komisijai pateikta 2010 m. 
lapkričio 26 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2011 m. gegužės 19 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 Portugalija nurodo, kad ypač didelę 
                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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žalą dėl krizės patyrė drabužių ir avalynės pramonės sektoriai. Šiuos sektorius itin paveikė 
išorės veiksniai, kaip antai vartotojų perkamosios galios sumažėjimas. Ekonomikos 
nuosmukis turėjo neigiamą poveikį darbo rinkai, nedarbo lygis išaugo, o tai padarė įtakos 
vartotojų pasitikėjimui. Todėl gamybos pramonėje pardavimo ir gamybos apimtis labai 
sumažėjo. Portugalijos valdžios institucijos pranešė, kad paskutiniuosius du 2008 m. 
ketvirčius ir 2009 m. Portugalijos BVP sumažėjo (Portugalijos banko duomenimis, BVP 
sumažėjo 4 proc.). Eksporto apimtis sumažėjo abiejuose – drabužių ir avalynės – pramonės 
sektoriuose (24 mln. EUR drabužių, 6 mln. EUR – avalynės sektoriuje). 2009 m. Portugalijos 
avalynės eksporto apimtis sumažėjo iki 1 207 mln. EUR, t. y. avalynės eksportuota 6,4 proc. 
mažiau nei ankstesniais metais.

Įmonės Rohde padėtis rinkoje buvo stabili, nors dėl sustiprėjusios konkurencijos kilo 
sunkumų – šiame sektoriuje pasauline lydere tapo Kinija, o Vietnamo, Indijos ir Indonezijos 
svarba padidėjo. Vis dėlto, įmonei Rohde pakenkė pardavimo apimties sumažėjimas ir jos 
padėtis Europos rinkoje pablogėjo. Dėl krizės ir sumažėjusio investavimo pajėgumo 
Vokietijoje (Švalmštate) įsikūrusi patronuojančioji įmonė bankrutavo.  

Vėliau pagal įmonės Rohde Group gaivinimo planą ją nupirko bendra Square Four ir Morgan 
Stanley Merchant bank įmonė, siekdama išsaugoti Rohde ir jos gamybos apimtį. Buvo 
numatyta, kad Portugalijoje esanti gamykla veiks toliau. Tačiau galiausiai grupė atleido daug 
darbuotojų. Šios aplinkybės, įskaitant sumažėjusį patronuojančiosios įmonės užsakymų 
skaičių, pablogino Portugalijoje, Santa Marija da Feira įsikūrusios Rohde gamyklos padėtį, 
todėl po 2009 m. rugsėjo mėn. pradėtos bankroto procedūros gamykla buvo uždaryta, o 
darbuotojai atleisti.

Siekiant vėl įtraukti darbuotojus į darbo rinką, į suderintą individualioms reikmėms pritaikytų 
paslaugų rinkinį, kurį ketinama finansuoti, įskaitant tai, ar jis suderinamas su struktūrinių 
fondų lėšomis finansuojamas veiksmais, įtrauktos šios priemonės:

 Informavimas ir orientavimas. Informavimo veikla – tai visų galimų paramos gavėjų 
informavimas apie esamas priemones, darbuotojų skatinimas aktyviai jose dalyvauti, 
informacijos apie darbo rinką teikimas, taip pat prie darbuotojų poreikių pritaikytų 
individualių užimtumo planų, kuriuose nurodytos darbuotojų pasirinktos priemonės, 
rengimas. Darbuotojų profilis bus nustatomas darbo biržose; ši priemonė nebus bendrai 
finansuojama iš EGF. Manoma, kad 250 remtinų darbuotojų pasinaudos išsamesnėmis 
profesinio orientavimo paslaugomis. Taip darbuotojai bus paskatinti dalyvauti 
profesiniuose mokymuose, persikvalifikuoti ir tobulinti asmeninius gebėjimus, įskaitant 
pasitikėjimo savimi didinimą ir darbo paieškos metodų mokymą. Dalyvaujantiems šioje 
veikloje darbuotojams bus mokami maistpinigiai ir kelionpinigiai. 

 Gebėjimų pripažinimas, patvirtinimas ir sertifikavimas. Padedant pripažintiems Naujų 
galimybių centrams (NOC), darbuotojai nurodys per visą gyvenimą formalaus mokymosi 
ir savišvietos būdu įgytas žinias ir įgūdžius. Per individualius ir grupinius užsiėmimus 
kartu su profesionaliais instruktoriais jie parengs dokumentų rinkinį, kuriame bus 
nurodytas visas jų mokymosi procesas. Bus organizuojami atskiri užsiėmimai tiems 
darbuotojams, kurie, siekdami gauti mokyklos baigimo ar profesinio mokymo 
pažymėjimą, turi įgyti specifinių gebėjimų. Naujų galimybių centrai veiks išvien su 
profesinio mokymo centrais; jie bus valdomi bendrai. 
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 Profesinis mokymas. Darbuotojams bus rengiamas prie jų išsilavinimo lygio ir įgūdžių 
pritaikytas mokymas, padedantis jiems greitai sugrįžti į darbo rinką. Bus organizuojami 
suaugusiems skirti mokymo kursai, po kurių išduodami du sertifikatai (mokymo ir 
profesinio rengimo). Kai kurie kursai bus modulinio pobūdžio (lankstus į trumpalaikius 
modulius suskirstytas mokymas, atitinkantis Nacionalinės kvalifikacijų sistemos mokymo 
kriterijus); kiti kursai bus specifiniai, pritaikyti prie konkrečių darbo rinkos reikmių (t. y. į 
Nacionalinę kvalifikacijų sistemą neįtraukta veikla). Mokymus rengs profesinio mokymo 
centrai ir kitos kompetentingos IEFP (port. Instituto de emprego e formação profissional)
patvirtintos įstaigos. Mokymo pašalpa, maistpinigiai ir kelionpinigiai, asmens draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų ir apgyvendinimo galimybės bus suteikti laikantis griežtų 
apribojimų ir sąlygų. 

 Asmenine iniciatyva pasirinkto mokymo stipendijos. Jos suteiks galimybę darbuotojams 
dalyvauti tinkamuose mokymo kursuose, su jų sutikimu įtrauktuose į asmeninį užimtumo 
planą. Šiuos kursus organizuos pripažintos mokymo įstaigos. Laikantis griežtų 
reikalavimų šiuose mokymuose dalyvaujantiems darbuotojams bus mokama stipendija. Jie 
gali lankyti (tuo pačiu metu arba paeiliui) daugiau nei vienus mokymo kursus, jei 
laikomasi nustatytų ribų. 

 Parama asmenims, kurie įsidarbina patys. Tai pašalpa, skiriama darbuotojams, kurie EGF 
priemonių įgyvendinimo laikotarpiu patys randa naują darbą pagal neterminuotą arba 
pagal terminuotą bent 6 mėn. darbo sutartį. Pašalpos dydis priklauso nuo sutarties 
trukmės. Ji gali būti padidinta, jei naujoji darbovietė yra įsikūrusi už daugiau nei 100 km 
nuo darbuotojo gyvenamosios vietos.

 Samdos paskatos. Siekiant skatinti naujų darbo vietų kūrimą, darbdaviams, sudarantiems 
darbo visą dieną sutartį su EGF paramos gavėju, gali būti skiriama finansinė parama. 
Minimali sutarties trukmė turi būti 12 mėnesių, o didesnė finansinė parama skiriama tiems 
darbdaviams, kurie įdarbina darbuotojus pagal neterminuotas darbo sutartis. 

 Parama verslui. Savo verslą norintiems pradėti darbuotojams bus organizuojamas su 
mažųjų įmonių steigimu ir valdymu susijęs konkrečių žinių ir gebėjimų mokymas. 
Sprendimas paremti verslo kūrimą negali būti priimtas, jei darbuotojas nedalyvavo šiame 
privalomame mokyme, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo turi patvirtintą profesinį 
pasirengimą arba atitinkamos patirties. Techninė projekto pagalba apima pagalbą plėtojant 
verslo idėją, rengiant verslo planą, steigiant įmonę ir stebint projektą pirmaisiais veiklos 
metais.

 Naujai įmonei steigti teikiama parama. Darbuotojams bus išmokėta negrąžintina 
20 000 EUR subsidija už kiekvieną sukurtą darbo vietą (daugiausia tris), įskaitant verslo 
kūrėjo darbo vietą. Sukurtos darbo vietos turėtų atitekti EGF paramos gavėjams arba 
regiono darbo biržose užsiregistravusiems bedarbiams. Tai turėtų būti darbas visą darbo 
dieną bent dvejų metų laikotarpiui. Maistpinigiai, kelionpinigiai ir asmens draudimas nuo 
nelaimingų atsitikimų bus suteikti laikantis griežtų apribojimų ir sąlygų.

 Integracijos planas. Pagal šį planą darbuotojams bus suteikta galimybė įgyti darbo 
patirties dirbant bent 30 valandų per savaitę 6–12 mėnesių laikotarpiu. Šia priemone 
siekiama, kad tie darbuotojai nenutrauktų ryšių su kitais darbuotojais, nesijaustų atskirti ir 
neprarastų motyvacijos, taip pat galėtų įgyti naujų žinių ir įgūdžių, ir padidintų 
įsidarbinimo galimybes pasibaigus šiam integracijos laikotarpiui. Darbuotojai bus 
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įdarbinti ribotam laikotarpiui ne pelno siekiančiose organizacijose. Jie gaus maistpinigius 
ir kelionpinigius, bus apdrausti, o vietoje atlyginimo bus mokama pašalpa.

Atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 6 straipsnyje nustatytus kriterijus, 
Portugalijos valdžios institucijos savo paraiškoje ir papildomoje informacijoje:
• patvirtino, kad EGF finansinė parama nepakeičia priemonių, kurias įmonės privalo 
taikyti pagal nacionalinius teisės aktus arba kolektyvines sutartis;
• įrodė, kad vykdant šiuos veiksmus parama teikiama atskiriems darbuotojams ir 
nenaudojama 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, Portugalija Komisijai pranešė, kad 
finansinę paramą valdys ir prižiūrės valstybinė įdarbinimo tarnyba Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I.P. Bendrą valdymą užtikrins Užimtumo departamentas kartu su 
Profesinio mokymo departamentu, Finansų ir valdymo kontrolės departamentu ir Šiaurės bei 
Vidurio Portugalijos regioninėmis delegacijomis. Finansų ir valdymo kontrolės departamentas 
bus atsakingas už bendrą finansų valdymą. Šiaurės ir vidurio Portugalijos regioninės 
delegacijos bus atsakingos už išmokų patvirtinimą ir mokėjimą. Daugiausia aktyvių 
priemonių įgyvendins labiausiai nukentėjusių savivaldybių darbo biržos ir partnerių 
organizacijos, t. y. bendri profesinio mokymo centrai. Portugalija patvirtino, kad bus 
laikomasi principo, pagal kurį susijusių įstaigų funkcijos ir funkcijos šiose įstaigose yra 
atskirtos.
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.) (Europos Socialinio Fondo 
valdymo institutas) bus atsakingas už auditą ir priežiūrą, susijusius su šia paraiška dėl EGF 
paramos.

Remiantis Komisijos vertinimu, paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus teisės gauti 
paramą kriterijus, taigi biudžeto valdymo institucijai rekomenduojama paraiškas patvirtinti.

Kad galėtų mobilizuoti fondo lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą 
perkelti bendrą 1 449 500 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 speciali atskira priemonė, kuriai keliami konkretūs tikslai 
ir nustatyti konkretūs terminai, taigi fondui turi būti skiriamos atskiros lėšos. Taip bus 
išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip būdavo daroma anksčiau, ir galimų nesėkmių 
siekiant tikslų kitose politikos srityse. 
Remiantis TIS, mobilizuojamų fondo lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 
500 mln. EUR ribos.

Tai šešioliktasis biudžeto valdymo institucijai 2011 m. pateiktas pasiūlymas mobilizuoti 
fondo lėšas. Todėl iš turimų asignavimų atėmus prašomą sumą (1.449.500 EUR), likusi suma, 
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kurią bus galima panaudoti iki 2011 m. pabaigos, sudarys 418 963 631 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.


