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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 2013 m. gruodžio 2 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 
punktą (Airijos paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2014) 0616 – C8-0173/2014),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 
(2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20061 (toliau – EGF 
reglamentas),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2, ypač į 
jo 12 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo3 (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 
13 punktą,

– atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 
13 punktą,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0000/2014),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į 
darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. 
gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba 

                                               
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
3 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
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atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C. kadangi EGF reglamentas priimtas atsižvelgiant į Parlamento ir Tarybos pasiektą 
susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos 
finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti 
Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos 
atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių 
veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir 
jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D. kadangi Airija pateikė paraišką „EGF/2014/007 ES/Andersen Ireland“ dėl EGF finansinės 
paramos po to, kai per atskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. spalio 21 d. iki 2014 m. vasario 
21 d. iš įmonės „Andersen Ireland Limited“, vykdančios veiklą pagal NACE 2 red. 32 
skyrių (Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba), buvo atleistas 
171 darbuotojas;

E. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo 
kriterijus;

1. pažymi, kad šią paraišką Airijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 
4 straipsnio 2 dalyje nustatytų intervencijos kriterijų ir nukrypdamos nuo 4 straipsnio 1 
dalies a punkto kriterijų, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės 
narės įmonėje ne mažiau kaip 500 darbuotojų turi būti atleista arba savarankiškai 
dirbančių asmenų veikla turi būti nutrūkusi;

2. pritaria Komisijai, kad išskirtinės aplinkybės, kurias pateikė Airijos valdžios institucijos, 
t. y. kad dėl darbuotojų atleidimo padarytas didelis poveikis vietos ir regiono ekonomikai, 
pagrindžia nukrypimą nuo 500 atleistų darbuotojų ribos ir kad todėl Airija turi teisę gauti 
finansinę paramą pagal minėtąjį reglamentą;

3. pažymi, kad Airijos valdžios institucijos 2014 m. gegužės 16 d. pateikė paraišką EGF 
finansinei paramai gauti ir kad 2014 m. spalio 3 d. Komisija pateikė savo vertinimą; 
palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkis mėnesius) įvertinta;

4. mano, kad 171 darbuotojo atleidimas įmonėje „Andersen Ireland Limited“ yra susijęs su 
esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, nes per 
ketverius metus (2008–2012 m.) importas (kurio 95 proc. sudaro gaminiai iš Azijos) 
viršijo ES papuošalų sektoriaus produkciją keturis kartus;

5. pažymi, kad tai pirmoji paraiška EGF finansinei paramai gauti dėl darbuotojų, kurie buvo 
atleisti iš darbo papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos sektoriuje 
– sektoriuje, kuris patiria sunkumų dėl prekybos internetu augimo ir todėl gali dar labiau 
susilpnėti;

6. pabrėžia, kad dėl šių atleistų darbuotojų dar labiau pablogės nedarbo padėtis regione, nes 
įmonė „Andersen Ireland Limited“ yra labai svarbus darbdavys šiame iš esmės žemės 
ūkio regione, kuriame nedarbo lygis (39,3 proc.) jau buvo du kartus didesnis negu šalies 
vidurkis (19 proc.);
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7. pažymi, kad papildomai prie 171 atleisto asmens Airijos valdžios institucijos suteiks prie 
individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 
138 nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams 
(NEET jaunimui), kurie paraiškos pateikimo dieną buvo ne vyresni kaip 25 metų;

8. palankiai vertina tai, kad Airijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams 
skubią paramą, 2013 m. spalio 21 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą 
dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų rinkiniui) nusprendė pradėti 
taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones; 

9. pažymi, kad suderintu bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų 
paketu bus siekiama atverti kuo daugiau užimtumo galimybių tose vietovėse, kuriose 
nedaug besiplečiančių sektorių arba gamyklų ir reikės labai pagerinti atleistų darbuotojų 
įgūdžius;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas 
buvo parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais bei 
socialiniais partneriais, ir pritaria ketinimui įsteigti konsultacinį forumą, kuris papildytų
EGF paramos koordinavimo skyriaus veiklą, tokiu būdu atleistiems darbuotojams 
sudarant galimybę nuolatos dalyvauti įgyvendinant EGF programą;

11. pritaria tam, kad EGF paramos koordinavimo skyrius netoli paveiktos vietovės įsteigia 
biurą, kuris pagal „vieno langelio“ principą darbuotojams ir NEET jaunuoliams teiks 
paslaugas;

12. pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems 
darbuotojams, yra šie veiksmai (jie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių 
pritaikytų paslaugų paketą): profesinis orientavimas ir karjeros planavimas, EGF mokymo 
stipendijos, mokymas ir antrosios pakopos švietimo programos, aukštojo mokslo 
programos, mokymai pasitelkiant „įgūdžių tinklus“ (angl. Skillsnets), parama įmonėms ir 
(arba) savarankiškai dirbantiems asmenims, finansinė parama, įskaitant paramą mokymo 
kursų išlaidoms padengti; 

13. džiaugiasi, kad siūlomų veiksmų prieigai ir jų įgyvendinimui bus taikomi vienodo 
požiūrio ir nediskriminavimo principai;

14. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

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

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

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal 
2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 
finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), 
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20061, ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo2, ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas 
teikti paramą atleistiems darbuotojams ir darbo veiklą nutraukusiems savarankiškai 
dirbantiems asmenims dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos 
sistemos struktūrinių pokyčių, dėl besitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos 
krizės, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/20093, arba dėl naujos pasaulinės 
finansų ir ekonomikos krizės ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2) EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip 
nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje4; 

(3) 2014 m. gegužės 16 d. Airija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų 
atleidimo5 iš Airijos įmonės „Andersen Ireland Limited“ ir ją papildė pateikdama 
papildomos informacijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 

                                               
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
3 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, 
OL L 167, 2009 6 29, p. 26).

4 Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
5 Pagal EGF reglamento 3 straipsnio a dalį.



PR\1036504LT.doc 7/10 PE539.648v01-00

LT

3 dalyje. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus 
reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4) remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Airija nusprendė 
NEET jaunuoliams irgi teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių 
pritaikytas paslaugas;

(5) todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 501 200 EUR suma finansinei paramai pagal 
Airijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 501 200 EUR 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą 
pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos 
pokyčių. 

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis1 ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 
15 straipsnio nuostatomis2, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios 
sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip 
atidėjinys.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 
finansų valdymo 13 punktą3 procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir 
teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl 
fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, 
inicijuojamas trišalis dialogas. 

II. Įmonės „Andersen Ireland Limited“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas 

2014 m. spalio 3 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Airijos 
reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl globalizacijos atleistų iš darbo iš įmonės 
„Andersen Ireland Limited“, vykdančios veiklą ekonomikos sektoriuje, priskiriamame NACE 
2 red. 32 skyriui (Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba), grįžimą į 
darbo rinką. Be to, Airijos valdžios institucijos suteiks prie individualių poreikių pritaikytas 
EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 138 nesimokantiems, nedirbantiems ir 
mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams (NEET jaunimui), kurie paraiškos pateikimo 
dieną buvo ne vyresni kaip 25 metų, jeigu visi 8 dalyje nurodyti darbuotojai buvo atleisti 
NUTS 2 lygio pietų ir rytų regione (IE02), kuris atitinka reikalavimus pagal Jaunimo 
užimtumo iniciatyvą. 

Tai keturioliktoji paraiška dėl bendros 1 501 200 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Airijos 
reikmėms, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2014 m. biudžetą. Ji susijusi su iš viso 276 
paramos gavėjais. Paraiška Komisijai pateikta 2014 m. gegužės 16 d., papildoma informacija 
pateikta iki 2014 m. liepos 11 d. Pagal visas taikomas EGF reglamento nuostatas Komisija 
priėmė sprendimą, kad paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo iš EGF kriterijus.

Airijos valdžios institucijos teigia, kad ES bižuterijos (aksesuarų) rinkoje pastaruosius 
penkerius ir daugiau metų didžiausią dalį (tiek apimtimi, tiek verte) užėmė iš ES 
nepriklausančių šalių importuoti produktai. Remiantis Airijos nurodytais Eurostato 
duomenimis, 2008 m. ES vidaus rinkoje tiek ES, tiek ne ES gamintojų pradinė padėtis buvo 
beveik identiška – jų gamybos apimtis sudarė 56 000 tonų. Vėliau visų gamintojų apimtis 

                                               
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
2 OL L 347, 2013 12 30, p. 855.
3 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
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sumažėjo, veikiausiai dėl 2008–2009 m. pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikio. 
Tačiau, nors ES gamintojų ES rinkoje parduodamo produkto apimtis 2012 m. sumažėjo iki 
10 600 tonų, importuoto ne ES produkto apimtis sumažėjo tik iki 45 700 tonų.

2008 m. apimtys sutapo, o po ketverių metų importo apimtis viršijo ES gamybos apimtį 
keturis kartus. 95 proc. ne ES kilmės produkto apimties daugiausiai sudarė importas iš Azijos 
šalių, kaip antai Kinijos, Indijos, Tailando ir Filipinų. Būtent į šias šalis kelios ES bendrovės 
minėtu laikotarpiu perkėlė savo gamyklas.

Airijos valdžios institucijos teigia, kad darbuotojų atleidimas labai kenkia vietos ir regioninei 
ekonomikai, nes įmonė „Andersen Ireland“ yra labai svarbus darbdavys šiame iš esmės žemės 
ūkio regione, kuriame nedarbo lygis (39,3 proc.) jau buvo du kartus didesnis negu šalies 
vidurkis (19 proc.). 

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams, yra šie 
veiksmai (jie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą): 
profesinis orientavimas ir karjeros planavimas, EGF mokymo stipendijos, mokymas ir 
antrosios pakopos švietimo programos, aukštojo mokslo programos, mokymai pasitelkiant 
„įgūdžių tinklus“ (angl. Skillsnets), parama įmonėms ir (arba) savarankiškai dirbantiems 
asmenims, finansinė parama, įskaitant paramą mokymo kursų išlaidoms padengti. 

Komisija nurodo, kad aprašytos priemonės – tai aktyvios darbo rinkos priemonės, kaip 
nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje dėl reikalavimus atitinkančių veiksmų. Šie veiksmai 
nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių. 

Airijos valdžios institucijos suteikė visas reikiamas garantijas, kad: 

 siūlomų veiksmų prieigai ir jų įgyvendinimui bus taikomi vienodo požiūrio ir 
nediskriminavimo principai;

 buvo laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu 
atleidimu susijusių reikalavimų;

 darbuotojus atleidžianti įmonė įvykdė teisinius reikalavimus, 
reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo 
darbuotojais;

 siūlomais veiksmais parama bus teikiama atskiriems darbuotojams ir ji nebus 
naudojama įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

 siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

 EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas 
valstybės pagalbos taisykles;

 siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar 
finansinių priemonių ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo.
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Nacionalinio išankstinio finansavimo arba bendro finansavimo šaltinis yra Airijos valstybės 
iždas, iš kurio iš anksto finansuojamos paslaugos ir taip pat bendrai finansuojama programa 
patvirtinus EGF finansinę paramą Išlaidos dengiamos iš Nacionalinio mokymo fondo ir 
nurodytų Švietimo ir įgūdžių departamento ir kitų susijusių vyriausybės departamentų išlaidų 
pakategorių. Airija pranešė Komisijai, kad finansinę paramą valdys paskirti Švietimo ir 
įgūdžių ugdymo departamento – EGF vadovaujančiosios institucijos – darbuotojai. 
Vadovaujančioji institucija nagrinėja EGF paraiškas, kurias viešojo sektoriaus institucijų 
vardu teikia tarpinės institucijos, ir atlieka mokėjimus. 

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš 
EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 501 200 EUR 
sumą. 

2014 m. iki šiol tai yra keturioliktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas 
perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas. 

Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 
15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį 
procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo 
lėšoms gauti. 


