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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 (Belgijos paraiška „EGF/2015/003 BE/Ford Genk“)
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0336 
– C8-xxxx/2015),

– 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 (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 (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 (A8–0000/2015),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir 
ekonomikos krizės, 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 atleistiems 
darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

                                               
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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C. kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi 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 Belgija pateikė paraišką „EGF/2015/003 BE/Ford Genk“ dėl finansinės paramos 
iš EGF po to, kai buvo atleisti 5 111 darbuotojas iš gamyklos „Ford Genk“, veikiančios 
ekonominės veiklos sektoriuje, nurodytame NACE 2 red. 29 skyriuje (Variklinių 
transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba)1, ir iš 11 tiekėjų ar tolesnės 
gamybos grandies įmonių, ir kadangi planuojama, kad apie 4 500 atleistų darbuotojų 
pasinaudos pagal EGF remiamomis priemonėmis;

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

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
sąlygos ir kad todėl Belgija turi teisę gauti finansinę 6 268 564 EUR paramą pagal šį 
reglamentą;

2. pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos 2015 m. kovo 24 d. pateikė paraišką EGF 
finansinei paramai gauti ir kad 2015 m. liepos 14 d. Komisija baigė paraiškos vertinimą ir 
apie savo sprendimą pranešė Europos Parlamentui 2015 m. rugsėjo 1 d.; palankiai vertina 
tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkių mėnesių laikotarpį) įvertinta;

3. pažymi, kad 27 ES valstybėse narėse automobilių gamyba sumažėjo 14,6 proc. per 2007–
2012 m. laikotarpį ir kad per tą patį laikotarpį Kinijos lengvųjų automobilių gamybos 
dalis rinkoje padidėjo daugiau nei du kartus; daro išvadą, kad šie įvykiai yra tiesiogiai 
susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, vykstančiais dėl 
globalizacijos;

4. primena, kad pirmuoju atleidimų iš „Ford Genk“ etapu, 2013 m., gamykla pirmą kartą 
kreipėsi dėl paramos į EGF, paraiška buvo pagrįsta globalizacija ir šiuo metu 
įgyvendinama atitinkama parama2, ir kad ši antroji paraiška susijusi su atleidimais iš 
gamyklos „Ford Genk“, vykdytais 2014 m. iki galutinio gamyklos uždarymo 2014 m. 
gruodžio mėn.;

5. primena, kad gamykla „Ford Genk“ buvo didžiausias darbdavys Limburgo provincijoje; 
pažymi, kad šie atleidimai lėmė didelę žalą Limburgo ekonomikai, prarasta daugiau kaip 
8 000 darbo vietų (įskaitant netiesioginius darbo vietų praradimus), nedarbo lygis padidėjo 
1,8–2 procentinio punkto (regiono nedarbo lygis padidėjo nuo 6,8 proc. iki 8,8 proc., t. y. 
padidėjimas siekia iki 29,4 proc.), BVP sumažėjo 2,6–2,9 proc. ir galimas darbo našumo 
sumažėjimas 10,9 proc., nes automobilių pramonės sektorius itin svarbus darbo našumui 

                                               
1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis 
statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
2 COM(2014) 532 galutinis.
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šiame regione;

6. pažymi, kad NACE 2 red. 29 skyriuje nurodyto sektoriaus (Variklinių transporto 
priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba) įmonės yra pateikę 22 paraiškas dėl EGF 
paramos, iš kurių 11 buvo pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija, o 10 – pasauline 
finansų ir ekonomikos krize;

7. palankiai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams 
skubią paramą, 2015 m. sausio 1 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF 
paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui ir net prieš pateikiant paraišką 
finansinei EGF paramai gauti) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie 
individualių poreikių pritaikytas priemones; 

8. pažymi, kad Belgija planuoja, jog atleistiems darbuotojams, kuriems taikoma ši paraiška, 
bus taikomos trejopos priemonės: i) individuali pagalba ieškant darbo, bylos tvarkymas ir 
bendros informavimo paslaugos; ii) mokymas ir perkvalifikavimas ir iii) išmokos ir 
paskatos;

9. pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo 
parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais, socialinių 
partnerių, vietos, regioninių ir nacionalinių valstybinių užimtumo tarnybų bei mokymo 
institucijų, taip pat įmonės atstovais;

10. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus 
mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; 
tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie iš darbo 
atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

11. pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų 
paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis 
priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad 
Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami 
taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines 
ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos 
du kartus;

12. palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti 
išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į su nauju tvarkaraščiu susijusią 
laiko stoką ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

13. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

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

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.



PE565.195v01-00 6/9 PR\1071293LT.doc

LT

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo 
(Belgijos paraiška – „EGF/2015/003 BE/Ford Genk“)

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 fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti 
paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, 
nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos 
sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir 
ekonomikos krizės 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. 1311/20133 12 straipsnyje;

(3) 2015 m. kovo 24 d. Belgija pateikė paraišką „EGF/2015/003 BE/Ford Genk“ dėl 
finansinės paramos iš EGF, nes iš įmonės „Ford Genk“ ir 11 tiekėjų bei tolesnės 
gamybos grandies įmonių Belgijoje buvo atleista darbuotojų, o kai kuriems asmenims 
teko nutraukti darbo veiklą. Vėliau pateikta papildomos informacijos pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės 
paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta minėto reglamento 13 
straipsnyje;

(4) todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 6 268 564 EUR suma finansinei paramai pagal 
Belgijos pateiktą paraišką suteikti;

                                               
1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
3 Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
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(5) siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 
jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 6 268 564 EUR 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis 
taikomas nuo [sprendimo priėmimo data].

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas

                                               
 Prieš paskelbiant sprendimą OL, Parlamentas įrašys datą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

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

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m.1

daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/20132

15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios 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. Nepavykus susitarti, 
inicijuojamas trišalis dialogas. 

II. Gamyklos „Ford Genk“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas 

2015 m. liepos 14 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas 
Belgijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl ekonomikos krizės atleistų iš darbo iš 
gamyklos „Ford Genk“, kuri vykdo veiklą NACE 2 red. 29 skyriui priskiriamame 
ekonomikos sektoriuje (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), ir 
11 tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių, grįžimą į darbo rinką.

Tai keturioliktoji paraiška dėl bendros 6 268 564 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Belgijos 
reikmėms, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2015 m. biudžetą. Ji susijusi su 4 500 iš 5 111 
darbuotojų, atleistų iš gamyklos „Ford Genk“ ir 11 tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies 
įmonių. Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. kovo 24 d., papildoma informacija pateikta iki 
2015 m. gegužės 19 d. Vadovaudamasi visomis taikomomis EGF reglamento nuostatomis, 
Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas. 

Belgijos valdžios institucijos teigia, kad atleidimų iš gamyklos „Ford Genk“ padaugėjo dėl 
galutinio gamyklos „Ford“, esančios Genke, uždarymo. Jos šį veiklos nutraukimą sieja su 
dideliais struktūriniais pasaulio prekybos tendencijų pokyčiais, vykstančiais dėl 
globalizacijos, ir primena, kad per pastarąjį dešimtmetį Europos automobilių pramonės 
sektorius neteko didelės rinkos dalies.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kurias numatyta teikti atleistiems 
darbuotojams, apima trejopas priemones: i) individualią pagalbą ieškant darbo, bylos 
tvarkymą ir bendro informavimo paslaugas, ii) mokymą ir perkvalifikavimą ir iii) išmokas ir 
paskatas.

                                               
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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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. 

Belgijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad: 

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

– bus laikomasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu 
atleidimu susijusių reikalavimų,

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal 
kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo,

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus,

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

Belgija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ir bendro 
finansavimo šaltinis – Flandrijos užimtumo ir profesinio mokymo tarnyba 
(VDAB), Nacionalinė užimtumo tarnyba (RVA), Limburgo provincijos 
vyriausybė, Genko miestas, Limburgo metalo apdirbimo pramonės užimtumo ir 
mokymo fondas (FTML), Limburgo metalo apdirbimo pramonės darbuotojų 
apmokymo institutas (LIMOB), mokymo centras „Syntra“ ir gamykla „Ford“.

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 
6 268 564 EUR sumą. 

2015 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. 


