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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 (Suomijos paraiška „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“)
(COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2014) 0630 – C8-0214/2014),

– 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 parama 

                                               
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.



PE539.865v01-00 4/11 PR\1037468LT.doc

LT

atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir 
veiksmingiau;

C. kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą 
vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą 
iki 60 % 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 2014 m. gegužės 27 d., po to, kai iš bendrovės „STX Finland Oy“, vykdžiusios 
veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 30 skyriui („Kitų 
transporto priemonių ir įrangos gamyba“), buvo atleisti 577 darbuotojai, Suomijos 
valdžios institucijos pateikė paraišką „EGF/2014/00 FI/STX Rauma“; 

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

1. atkreipia dėmesį į tai, kad šią paraišką Suomijos valdžios institucijos pateikė 
laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos 
kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį 
valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi 
savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai 
dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies 
įmonėse;

2. pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos 2014 m. gegužės 27 d. pateikė paraišką EGF 
finansinei paramai gauti ir kad 2014 m. spalio 14 d. Europos Komisija pateikė savo 
vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkis 
mėnesius) įvertinta;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Suomijos valdžios institucijos teigia, jog pasaulinė laivybos 
pramonė pastaraisiais metais labai pasikeitė ir kad šiomis pasaulinėmis aplinkybėmis ES 
tenkanti laivų statybos rinkos dalis1 sumažėjo nuo 13 % 2007 m. iki 5 % trimis 
pirmaisiais 2013 m. ketvirčiais, o atitinkama bendra Kinijai, Pietų Korėjai ir Japonijai 
tenkanti rinkos dalis padidėjo nuo 77 % 2007 m. iki 86 % trimis pirmaisiais 2013 m. 
ketvirčiais; pažymi, kad ne tik ši didelė laivų statybos rinkos plėtra Azijoje, bet ir dėl 
ekonomikos krizės sumažėję užsakymai lėmė tai, jog Europos sektoriuje pasaulio mastu 
radosi perteklinių gamybos pajėgumų ir vyrauja didelė konkurencija;

4. sutinka, kad šie veiksniai yra susiję su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos 
sistemos pokyčiais, įvykusiais dėl globalizacijos, ir kad dėl to Suomija turi teisę gauti 
EGF paramą;

5. pažymi, kad iki šiol buvo pateiktos 6 paraiškos dėl EGF paramos laivų statybos 
pramonės sektoriui, iš kurių viena buvo pagrįsta su prekyba susijusia globalizacija, o 

                                               
1 Vertinant pagal gamybos apimtį.
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kitos penkios – pasauline finansų ir ekonomikos krize;

6. pažymi, kad dėl šių atleidimų toliau didės nedarbas Pietvakarių Suomijoje, nes dauguma 
atleistų darbuotojų turi menką išsilavinimą ir yra santykinai vyresnio amžiaus ir dėl to 
tikėtina, kad padidės užsitęsusio nedarbo pavojus; dar labiau nerimauja dėl šio 
uždarymo poveikio regionui, nes laivų statyba ir metalo pramonė yra pagrindinė 
ekonominė veikla bei turi istorines tradicijas ir dėl to perėjimas prie naujų rūšių 
ekonominės veiklos yra dar sudėtingesnis;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad, be 577 ataskaitiniu laikotarpiu atleistų darbuotojų, 57 
darbuotojai, atleisti po keturių mėnesių ataskaitinio laikotarpio, taip pat atitinka 
reikalavimus paramai gauti ir bendras paramos gavėjų skaičius yra 634; tikslinių 
paramos gavėjų, pasinaudosiančių EGF priemonėmis, skaičius yra 565;

8. pažymi, kad bendras EGF paramai įgyvendinti skirtas biudžetas yra 2 378 000 EUR, iš 
kurių 113 000 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 
1 426 800 EUR ir tai yra 60 % visų išlaidų;

9. palankiai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti 
darbuotojams skubią paramą, 2014 m. sausio 15 d. (gerokai anksčiau prieš priimant 
galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų rinkiniui 
ir net prieš pateikiant paraišką finansinei EGF paramai gauti) nusprendė pradėti taikyti 
prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

10. pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos nurodė, kad suderintas prie individualių 
poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su susijusiais 
socialiniais partneriais ir įvairiomis kitomis suinteresuotosiomis šalimis ir palankiai 
vertina tai, kad šios konsultacijos tebetęsiamos darbo grupėje, kurią Užimtumo ir 
ekonomikos ministerija subūrė „STX Finland“ darbuotojų atleidimo klausimams 
spręsti; 

11. pažymi, kad individualiems poreikiams pritaikytos teiktinos paslaugos apima šias trijų 
rūšių priemones, skirtas atleistiems darbuotojams, dėl kurių teikiama paraiška: i) padėti 
jiems rasti naują darbą, ii) padėti jiems sukurti savo nuosavą verslą ir iii) suteikti jiems 
mokymosi ir studijų galimybes; 

12. ypač palankiai vertina priemonę „Įmonių tyrimas“, kurią taikant kartu su Raumos 
įmonėmis ir pramone bus atliekamas Raumos regiono darbo vietų tyrimas siekiant gauti 
naujausios informacijos apie įmonių darbuotojų poreikį ir nukreipti remtinus 
darbuotojus tinkama kryptimi bei suteikti jiems reikiamus mokymus;

13. ragina naujam ESF programavimo laikotarpiui planuojamas ESF priemones papildyti 
EGF planu ir padėti darbuotojams vėl integruotis į ateitį orientuotuose ir tvariuose 
ekonomikos sektoriuose;

14. primena, kad įsidarbinimo galimybės taip pat priklauso nuo integravimosi visuomenėje 
lygmens ir todėl ragina ypatingą dėmesį skirti vyresnių ir mažiau kvalifikuotų 
darbuotojų socialinės pagalbos priemonėms;
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15. džiaugiasi tuo, kad siūlomų veiksmų prieigai ir jų įgyvendinimui bus taikomi vienodo 
požiūrio ir nediskriminavimo principai;

16. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

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

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

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 (Suomijos paraiška EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

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

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo3, ypač 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, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir 
ekonomikos krizės, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/20094, 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, Euratom) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje;

(3) 2014 m. gegužės 27 d. Suomija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų 
atleidimo5 iš Suomijos įmonės „STX Finland Oy“ Raumoje ir ją papildė išsamesne 
informacija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalyje; Ši 

                                               
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.
4 OL L 167, 2009 6 29, p. 26.

5 Pagal EGF reglamento 3 straipsnio a dalį.
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paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4) todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 426 800 EUR suma finansinei paramai pagal 
Suomijos 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 1 426 800 EUR 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta ...

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 programa1, 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento 
(EB) Nr. 1309/20132 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR 
didžiausios metinės sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos 
bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 
finansų valdymo3 13 punktą 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. Nesutarimo atveju 
inicijuojamas trišalis susitikimas. 

II. STX Rauma paraiška ir Komisijos pasiūlymas 

Dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija, 
Komisija 2014 m. spalio 14 d. priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo 
Suomijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš bendrovės „STX Finland Oy“, vykdančios 
veiklą NACE 2 red. 30 skyriuje (Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba), pakartotinę 
integraciją į darbo rinką. 

Tai šešioliktoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2014 m. biudžetą ir pagal kurią 
Suomijos reikmėms iš EGF ketinama skirti bendrą 1 426 800 EUR sumą. Ji susijusi su iš viso 
565 paramos gavėjais. Paraiška Komisijai pateikta 2014 m. gegužės 27 d., papildoma 
informacija pateikta iki 2014 m. liepos 22 d. Pagal visas taikomas EGF reglamento nuostatas 
Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo iš EGF kriterijus. 

Suomijos valdžios institucijos teigia, jog pasaulinė laivybos pramonė pastaraisiais metais 
labai pasikeitė ir kad šiomis pasaulinėmis aplinkybėmis ES tenkanti laivų statybos rinkos 
dalis sumažėjo. Vertinant pagal gamybos apimtį, ES tenkanti laivų statybos rinkos dalis 
pirmuosius tris 2013 m. ketvirčius sudarė 5 proc., o 2007 m. – 13 proc. Atitinkama bendra 
Kinijai, Pietų Korėjai ir Japonijai tenkanti rinkos dalis pirmuosius tris 2013 m. ketvirčius 
sudarė 86 proc., o 2007 m. – 77 proc.

                                               
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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Daugelyje Azijos šalių laivų statyba tapo pramonės šaka, kurioje kuriamos darbo vietos ir 
gaunama užsienio valiutos. Dėl pasaulinio laivų statybos pramonės pobūdžio ir poveikio 
užimtumui ši pramonė Azijos valstybėse remiama. Todėl Europa, kurioje sukurta šiuolaikinė 
laivų statybos pramonė, didelę dalį rinkos perleido Azijos šalims, kuriose darbo sąnaudos 
mažesnės.

Suomijos valdžios institucijos teigia, kad po „STX“ uždarymo nedarbo lygis Raumos regione 
padidės daugiau nei 2 procentiniais punktais nuo 11,1 % iki 13,1 %. Be to, dėl menko 
išsilavinimo ir santykinai vyresnio amžiaus tikėtina, kad padidės užsitęsusio nedarbo pavojus.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams, yra šie 
veiksmai (jie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą): 
konsultuojamasis ugdymas ir kitos parengiamosios priemonės, Paslaugų centre teikiamos 
užimtumo ir verslo paslaugos, mokymas ir perkvalifikavimas, verslumo skatinimas ir 
mokymas bei ekspertų paslaugos, įmonių tyrimas, atlyginimų subsidijos, kelionės, nakvynės 
ir perkraustymo išlaidas padengiančios išmokos.

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. 

Suomijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad: 

– bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų suteikiant 
galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

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

– darbuotojus atleidusi įmonė tęsė savo veiklą po jų atleidimo; ji įvykdė teisinius 
įsipareigojimus dėl atleistų darbuotojų ir atitinkamai pasirūpino savo 
darbuotojais;

– siūlomais veiksmais parama bus teikiama atskiriems darbuotojams ir 
nenaudojama įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

– siūlomiems veiksmams nebus skiriama finansinė parama iš kitų Sąjungos 
fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; 

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

Suomija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo 
nacionalinė dalis daugiausia bus skiriama pagal Užimtumo ir ekonomikos ministerijos 
administracinio padalinio valstybinių užimtumo tarnybų eilutę ir kad kai kurios paslaugos bus 
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bendrai finansuojamos kaip Ekonominio vystymosi, transporto ir aplinkos centrų bei 
Užimtumo ir ekonominio vystymosi tarnybų veiklos išlaidos.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė 
prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 
1 426 800 EUR sumą. 

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

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

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


