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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 Nyderlandų paraišką 
„EGF/2020/004 NL/Nyderlandai KLM“
(COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0226 – C9-0161/2021),

– 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. 1927/2006 (toliau – EGF 
reglamentas)1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa2, ypač į jo 
8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų 
nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo 
(toliau – 2020 m. gruodžio 16 d. tarpinstitucinis susitarimas)3, ypač į jo 9 punktą, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0187/2021),

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; kadangi ši pagalba yra darbuotojams ir įmonėms, kuriose jie 
dirbo, teikiama finansinė parama;

B. kadangi Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2020/004 NL/KLM“ dėl finansinės 
paramos iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF), nes 
paraiškos ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 15 d. iki 2020 m. gruodžio 
15 d. iš bendrovės „KLM Royal Dutch Airlines “ buvo atleistas4 1 851 darbuotojas 
NUTS 2 lygmens regione Šiaurės Olandijoje (NL32) Nyderlanduose;

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
3 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
4 Kaip tai suprantama pagal EGF reglamento 3 straipsnį.
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C. kadangi paraiška susijusi su 1 851 darbuotoju, atleistu iš bendrovės „KLM Royal Dutch 
Airlines“: iš jų 650 atleisti ataskaitiniu laikotarpiu, 1 201 – prieš ataskaitinį laikotarpį 
arba jam pasibaigus, ir galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su įvykiu, lėmusiu 
atleidimą ataskaitiniu laikotarpiu;

D. kadangi paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais 
intervencijos kriterijais, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį iš 
bendrovės valstybėje narėje turi būti atleista mažiausiai 500 darbuotojų;

E. kadangi Komisija pripažino, kad COVID-19 sveikatos krizė sukėlė ekonomikos krizę ir 
primygtinai ragino įgyvendinti ekonomikos gaivinimo planą „Next Generation EU“, 
kuriame akcentuojamas esminis EGF vaidmuo padedant atleistiems darbuotojams;

F. kadangi aviacijos sektorius patyrė didžiulį sukrėtimą dėl COVID-19 pandemijos, nes 
buvo apribotas keliavimas ir dėl to 2020 m. balandžio mėn. tarptautinis oro eismas 
sumažėjo 98,9 proc., palyginti su 2019 m. balandžio mėn., ir 64 proc. pasaulio orlaivių 
liko stovėti angaruose;

G. kadangi 2020 m. tarptautinė keleivinio transporto paklausa sumažėjo 75,6 proc., 
palyginti su 2019 m. ir, remiantis Tarptautinės oro transporto asociacijos parengta 
pasauline keleivių srauto prognoze, prireiks 3–4 metų, kol aviacijos sektorius atsigaus ir 
pasieks prieškrizinį lygį;

H. kadangi tai vienas pirmųjų EGF lėšų mobilizavimo dėl COVID-19 krizės atvejų po to, 
kai Europos Parlamentas priėmė savo 2020 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama 
techninė pagalba), kurioje pažymima, kad EGF lėšos galėtų būti mobilizuotos siekiant 
paremti dėl COVID-19 sukeltos pasaulinės krizės visam laikui iš darbo atleistus 
darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis nepakeičiant Reglamento (ES) 
Nr. 1309/2013;

I. kadangi iki pandemijos pradžios KLM finansiniai rezultatai 2015–2019 m. nuolat 
gerėjo, o jos grynasis pelnas padidėjo nuo 54 mln. EUR 2015 finansiniais metais iki 
449 mln. EUR 2019 finansiniais metais;

J. kadangi 2020 m. KLM skraidinamų keleivių skaičius sumažėjo 68 proc. ir KLM 
pajamos sumažėjo 53,8 proc., palyginti su 2019 m., todėl KLM 2020 m. susikaupė 
1 154 mln. EUR veiklos nuostolių, palyginti su 714 mln. EUR pelnu 2019 m.5, ir jos 
vadovybė dėl to paskelbė restruktūrizavimo planą, pagal kurį darbuotojų skaičius 
mažinamas apie 5 000 viso darbo laiko ekvivalentų6; 

K. kadangi Komisija paskelbė, jog sveikatos krizė sukėlė ekonomikos krizę, parengė 
ekonomikos gaivinimo planą ir atkreipė dėmesį į tai, kad EGF turi būti naudojamas kaip 
nepaprastosios padėties priemonė7;

1. pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 

5 https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_en_final.pdf.
6 KLM naujienlaiškis: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/.
7 COM(2020)0442.

https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_en_final.pdf
https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/
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nustatytos sąlygos ir kad Nyderlandai turi teisę pagal tą reglamentą gauti finansinę 
5 019 218 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 8 365 364 EUR ir 
apimančių 8 030 750 EUR prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas ir 
334 614 EUR parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir 
ataskaitų teikimo veiklos išlaidas;

2. pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos paraišką pateikė 2020 m. gruodžio 22 d. ir 
kad, Nyderlandams pateikus papildomos informacijos, Komisija 2021 m. gegužės 6 d. 
baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3. apgailestauja dėl ilgo proceso tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis ir ragina Komisiją 
paspartinti vertinimo procesą, užtikrinant, kad atleisti darbuotojai galėtų laiku 
pasinaudoti Sąjungos parama;

4. pažymi, kad paraiška susijusi su iš viso 1 851 darbuotoju, atleistu iš darbo „KLM Royal 
Dutch Airlines“; atkreipia dėmesį į tai, jog Nyderlandai tikisi, kad tik 1 201 iš visų 
kriterijus atitinkančių paramos gavėjų dalyvaus įgyvendinant šias priemones (bus 
tiksliniai paramos gavėjai);

5. pažymi, kad Nyderlandai nusprendė per EGF neteikti pajamų paramos atleistiems 
darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad Nyderlandų vyriausybė pradėjo teikti bendrą 
darbo užmokesčio paramos dotaciją visoms bendrovėms, kurių apyvarta nuo COVID-19 
krizės nukentėjo daugiau kaip 20 proc., ir kad „KLM Group“ pateikė paraišką dėl NOW 
dotacijos (nyd. Noodmaatregel Overbrugging voorWerkgelegenheid); atkreipia dėmesį į 
tai, kad „KLM Group“ pateikė paraišką visam NOW dotacijos laikotarpiui ir jau gavo 
683 mln. EUR išankstinius mokėjimus, ir jai turėtų būti skirta papildoma 488 mln. EUR 
suma;

6. pažymi, kad būtent valstybė narė turi nuspręsti, kokiam reikalavimus atitinkančių 
darbuotojų skaičiui turėtų būti skiriama parama, ir ragina Nyderlandus be jokios 
diskriminacijos užtikrinti, kad būtų įtraukti pažeidžiamiausi asmenys, kurie, tikėtina, 
patirs daugiausia sunkumų darbo rinkoje; pabrėžia, kad naudinga sudaryti sąlygas 
visiems atleistiems darbuotojams, kuriems tai geriausia išeitis, būti integruotiems ir 
remiamiems pagal į šį EGF projektą įtrauktas priemones;

7. pabrėžia, kad darbuotojų atleidimo socialinis poveikis turėtų būti didelis, nes KLM yra 
antras pagal dydį Nyderlandų privačiojo sektoriaus darbdavys, 2019 m. turėjęs daugiau 
kaip 33 000 darbuotojų8; primena, kad šie asmenys atleisti tuo metu, kai Šiaurės 
Olandijoje augo nedarbas: ketvirtąjį 2020 m. ketvirtį nedarbo lygis regione išaugo 
1,5 procentinio punkto iki 4,8 proc., palyginti su tuo pačiu 2019 m. ketvirčiu;

8. pažymi, kad Nyderlandai 2021 m. vasario 1 d. tiksliniams paramos gavėjams pradėjo 
teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, todėl laikotarpis, kuriuo bus 
galima gauti finansinę EGF paramą išlaidoms finansuoti, bus 2021 m. vasario 1 d. – 
2023 m. vasario 1 d.;

9. primena, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kurios bus teikiamos 
darbuotojams, apima šiuos veiksmus: profesinį orientavimą, paramą ieškant darbo tam 

8 2019 m. KLM metinė ataskaita: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-
1063986.pdf.

https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf
https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf
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tikruose sektoriuose, mokymą, konsultuojamąjį ugdymą ir (arba) švietimą bei finansines 
konsultacijas; palankiai vertina tai, kad valdžios institucijos daugiausia dėmesio skiria 
tam, kad darbuotojai būtų perkvalifikuoti, siekiant padėti jiems pereiti į sektorius, 
kuriuose trūksta darbuotojų, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos priežiūros, logistikos, 
technologijų ir informacijos valdymo sektorius;

10. pažymi, kad pirmąsias administracines išlaidas, susijusias su EGF paramos 
įgyvendinimu, Nyderlandai patyrė 2021 m. vasario 1 d., ir kad laikotarpis, kuriuo bus 
galima gauti finansinę EGF paramą parengiamosioms, valdymo, informavimo ir 
viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidoms finansuoti, bus 2021 m. 
vasario 1 d. –2023 m. rugpjūčio 1 d.;

11. palankiai vertina tai, kad Nyderlandai, pasikonsultavę su suinteresuotaisiais subjektais ir 
socialiniais partneriais, įskaitant aštuonias profesines sąjungas, parengė suderintą prie 
individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir, glaudžiai bendradarbiaudami su 
atitinkamomis darbo tarybomis, įsteigė paramos grupę, siekdami užtikrinti šių paslaugų 
koordinavimą;

12. pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus 
atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas 
finansines priemones9; 

13. ragina proceso metu nuolat mažinti administracinę naštą;

14. ragina toliau dėti pastangas komunikacijos srityje, susijusiose su priemonėmis, kurios 
remiamos iš Sąjungos biudžeto per EGF; pabrėžia, kad svarbu skleisti informaciją apie 
Sąjungos pridėtinę vertę ir paramą pažeidžiamiems sektoriams bei darbuotojams, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 padarinius;

15. pakartoja, kad EGF parama negali pakeisti veiksmų, kuriuos įmonės privalo vykdyti 
pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

16. pažymi, kad, pasak Komisijos, įvykdyti visi procedūriniai reikalavimai;

17. tvirtai pritaria tam, kad 2021–2027 m. EGF būtų ir toliau naudojamas vadovaujantis 
solidarumu, sykiu dėmesį nukreipiant nuo restruktūrizacijos priežasties į jos poveikį; 
teigiamai vertina tai, kad pagal naująsias taisykles priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas taip pat bus pagrindas sprendžiant, ar pareiškėjas atitinka paramos gavimo 
kriterijus;

18. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

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

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

9 Vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis, 2020 m. liepos 13 d. Europos Komisija patvirtino 
Nyderlandų 3,4 mlrd. EUR valstybės pagalbos priemonę, kurią sudaro valstybės garantija bendrovei KLM 
suteiktoms paskoloms ir subordinuotoji valstybės paskola, kad būtų skubiai užtikrintas bendrovės likvidumas 
atsižvelgiant į koronaviruso protrūkį. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 

Nyderlandų paraišką „EGF/2020/004 NL/KLM“

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. 1927/200610, ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 

Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 

biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant 

veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo11, visų pirma į jo 9 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) tikslas – teikti paramą 

atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko 

dėl globalizacijos sukeltų 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 negali viršyti 186 mln. EUR (2018 m. kainomis), kaip 

nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/209312 8 straipsnio 1 dalyje;

(3) 2020 m. gruodžio 22 d. Nyderlandai pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl 

darbuotojų atleidimo iš „KLM Royal Dutch Airlines“ Nyderlanduose. Paraiška buvo 

papildyta informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 

10 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
11 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
12 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–

2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11).
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dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, 

kaip išdėstyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4) todėl finansinei paramai pagal Nyderlandų pateiktą paraišką suteikti iš EGF turėtų būti 

mobilizuota 5 019 218 EUR suma;

(5) siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo 

priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2021 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 5 019 218 EUR įsipareigojimų ir 

mokėjimų asignavimų sumą.
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2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis 

taikomas nuo [sprendimo priėmimo data].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

 Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant OL.
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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 padarinių. 

Vadovaujantis Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–
2027 m. daugiametė finansinė programa13, 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Reglamento 
(ES) Nr. 1309/201314 15 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti daugiau kaip 
186 mln. EUR metinės maksimalios sumos (2018 m. kainomis). 

Kalbant apie procedūrą, vadovaujantis 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų 
gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo15, 9 punktu, Komisija, siekdama mobilizuoti fondo 
lėšas, jei paraiška įvertinta teigiamai, biudžeto valdymo institucijai pateikia pasiūlymą 
mobilizuoti fondo lėšas ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas.

II. Nyderlandų paraiška ir Komisijos pasiūlymas 

2020 m. gruodžio 22 d. Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2020/004 NL/KLM“ dėl finansinės 
paramos iš EGF po to, kai bendrovė „KLM Royal Dutch Airlines“ atleido16 1 851 darbuotoją 
Šiaurės Olandijos NUTS 2 lygmens regione (NL32). 

Įvertinusi šią paraišką ir laikydamasi visų taikytinų EGF reglamento nuostatų, Komisija padarė 
išvadą, kad finansinės EGF paramos suteikimo sąlygos yra įvykdytos. 

2021 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo 
Nyderlandams, siekiant paremti 1 201 tikslinio paramos gavėjo, t. y. darbuotojų, atleistų iš 
darbo NACE 2 red. 51 skyriui („Oro transportas“) priskiriamame ekonomikos sektoriuje, 
reintegraciją į darbo rinką.

Komisija nustatė, kad paraiška yra priimtina pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių 
mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne mažiau kaip 500 
darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, 
ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko.

Tai yra penktoji paraiška dėl 2020 m. ir ketvirtoji, nagrinėta turint 2021 m. biudžetą, įskaitant 
naują DFP (2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo 
nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa17, ir 2020 m. gruodžio 16 d. TIS). 
2021 m. biudžete numatytos rezervinės biudžeto eilutės EGF mokėjimams (iki 2021 m.), kurios 
bus naudojamos mokėjimams, mobilizuotiems pagal 2014–2020 m. EGF reglamentą. Kitas – 
2021–2027 m. – EGF reglamentas (2018/0202(COD)) priimtas 2021 m. balandžio 28 d. 

13 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 15.
14 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
15 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
16 Kaip tai suprantama pagal EGF reglamento 3 straipsnį.
17 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
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Europos Parlamento plenariniame posėdyje, tačiau tai neturi poveikio nei šiai, nei kuriai kitai 
būsimai procedūrai dėl lėšų mobilizavimo pagal senąją – 2014–2020 m. – programą.

1 851 atleisto darbuotojo skaičius apskaičiuotas prie 650 per ataskaitinį laikotarpį atleistų 
darbuotojų pridėjus 1 201 darbuotoją, atleistą prieš keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį arba 
jam pasibaigus. Visi šie darbuotojai buvo atleisti paskelbus bendrą pranešimą apie planuojamą 
darbuotojų atleidimą 2020 m. gegužės 21 d. Galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su įvykiu, 
lėmusiu atleidimą ataskaitiniu laikotarpiu.

Paraiška pateikta dėl tikslinio 1 201 atleisto darbuotojo ir susijusi su bendros 5 019 218 EUR 
sumos mobilizavimu iš EGF Nyderlandams; tai sudaro 60 proc. visų siūlomų veiksmų išlaidų.

Kad parodytų ryšį tarp darbuotojų atleidimo iš darbo ir su globalizacija susijusių esminių 
struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, Nyderlandai savo paraišką grindžia Komisijos 
teiginiu, kad pasaulinė sveikatos krizė sukėlė pasaulinę ekonomikos krizę, kurios padariniai 
šalinami pagal Komisijos ekonomikos gaivinimo planą, kuriame aiškiai nurodyta, jog EGF yra 
viena iš šio plano priemonių18. 

COVID-19 pandemija stipriai paveikė KLM, pakirsdama gerus pastarųjų metų rezultatus. 
2020 m. kovo mėn. viduryje KLM veikla iš esmės sustojo, o veiklos sąnaudos išliko tokios 
pačios19. 2020 m. bendrovės KLM pajamos sumažėjo 53,8 proc. iki 5 120 mln. EUR, palyginti 
su metais prieš tai. Siekdama sumažinti sąnaudas, KLM vadovybė 2020 m. liepos 31 d. 
paskelbė restruktūrizavimo planą. Dėl to darbuotojų skaičius buvo sumažintas maždaug 
5 000 viso darbo laiko ekvivalentų (nuo 33 000 iki 28 000 viso darbo laiko ekvivalentų)20.

Atleistiems darbuotojams bus teikiami šie keturių rūšių veiksmai, kuriuos prašoma bendrai 
finansuoti iš EGF: 

a. profesinis orientavimas. Šiame etape dalyviams bus teikiama informacija apie 
paramos procesą, orientavimą ir pagalba ieškant darbo. Taip pat bus ugdomas 
pasitikėjimas savimi, siekiant padėti darbuotojams pereiti į naują darbą;

b. parama ieškant darbo tam tikruose sektoriuose. Įgyvendinant šią priemonę bus 
teikiama profesionali pagalba pereinant į sektorius, kuriuose trūksta darbuotojų, 
pavyzdžiui, švietimo, sveikatos priežiūros, logistikos, technologijų ir 
informacijos valdymo sektorius. Pavyzdžiui, būtų galima perkvalifikuoti 
techninį išsilavinimą turinčius asmenis (pvz., KLM inžinerijos ir techninės 
priežiūros darbuotojus), kad jie galėtų įsidarbinti su technologijomis susijusiame 
sektoriuje;

c. mokymas, konsultuojamasis ugdymas ir (arba) švietimas. Tai apims naujoje 
užimtumo srityje reikalingų įgūdžių lavinimo priemones;

d. finansinės konsultacijos. Pagal šią priemonę bus atliekamas individualus 
vertinimas ir teikiamos finansinės konsultacijos, siekiant užtikrinti, kad 
darbuotojas aiškiai suvoktų savo finansinę padėtį ir perspektyvas ir galėtų 
priimti tinkamą sprendimą. Atlikdamas šį vertinimą, finansinių paslaugų 
ekspertas atsižvelgs į asmenines aplinkybes, į tai, kokios įtakos darbo pakeitimas 
turi pajamoms, būsto sąlygoms (t. y. galimybei vykdyti hipotekos 
įsipareigojimus, mokėti nuomos mokesčius, galimo persikraustymo poveikiui), 

18 COM(2020)442 final.
19 2020 m. balandžio 24 d. finansų ministro Wopke Hoekstros ir Infrastruktūros ir vandentvarkos ministrės Coros 
van Nieuwenhuizen laiškas Atstovų Rūmams dėl galimos paramos.
20 KLM naujienlaiškis: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/

https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/
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taip pat į konkrečių priemonių, nustatytų kolektyvinėmis darbo sutartimis, ir 
nacionalinės mokesčių teisės aktų poveikį.

Kaip nurodo Komisija, išvardytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos 
prie EGF reglamento 7 straipsnyje nustatytų reikalavimus atitinkančių veiksmų, ir nepakeičia 
pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Nyderlandai pateikė reikiamą informaciją apie veiksmus, kurie atitinkamoms įmonėms 
privalomi pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis. Jie patvirtino, kad EGF 
finansinė parama nepakeis tokių veiksmų.

Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė 
prašymą iš EGF rezervo (30 04 02) į EGF (iki 2021 m.) biudžeto eilutę (16 02 99 01) perkelti 
bendrą 5 019 218 EUR sumą. Nesutarimo atveju bus pradėta 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 dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms 
gauti.
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UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johan Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimo. Nyderlandų paraiška EGF/2020/004 NL/KLM (2021/0115(BUD))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui buvo pavesta pateikti 
nuomonę Jūsų komitetui. 2021 m. gegužės 18 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią 
nuomonę laiško forma.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. gegužės 27 d. 
posėdyje. Per šį posėdį komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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PASIŪLYMAI

EMPL komiteto argumentai grindžiami toliau pateikiamais svarstymais:

A. kadangi 2020 m. gruodžio 22 d. Nyderlandai pateikė paraišką 
„EGF/2020/004 NL/KLM“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai bendrovė „KLM 
Royal Dutch Airlines“ atleido 1 851 darbuotoją Šiaurės Olandijos NUTS 2 lygmens 
regione (NL32);

B. kadangi Komisija nustatė, kad paraiška yra priimtina pagal EGF reglamento 4 straipsnio 
1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos reikalaujama, kad per 
keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne 
mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės 
gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla 
nutrūko;

C. kadangi 2021 m. gegužės 6 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų 
mobilizavimo Nyderlandams, siekiant paremti 1 201 tikslinio paramos gavėjo, t. y. 
darbuotojų, atleistų iš darbo NACE 2 red. 51 skyriui (Oro transportas) priskiriamame 
ekonomikos sektoriuje, reintegraciją į darbo rinką;

D. kadangi aviacijos sektorius patyrė didžiulį sukrėtimą dėl COVID-19 pandemijos, nes, 
apribojus keliones, tarptautinio keleivinio oro transporto paklausa 2020 m. nukrito 
75,6 proc., palyginti su 2019 m.; kadangi, remiantis Tarptautinės oro transporto 
asociacijos parengta pasauline keleivių srauto prognoze, prireiks 3–4 metų, kol aviacijos 
sektorius atsigaus ir pasieks prieškrizinį lygį;

E. kadangi tai padarė nepaprastai neigiamą poveikį bendrovei KLM ir pakirto pastaraisiais 
metais jos pasiektus gerus rezultatus, todėl 2020 m. liepos 31 d. KLM vadovybė 
paskelbė restruktūrizacijos planą sąnaudoms sumažinti; kadangi dėl to darbuotojų 
skaičius buvo sumažintas maždaug 5 000 viso darbo laiko ekvivalentų (nuo 33 000 iki 
28 000 viso darbo laiko ekvivalentų);

F. kadangi Komisija paskelbė, jog sveikatos krizė sukėlė ekonomikos krizę, nustatė 
ekonomikos gaivinimo planą ir atkreipė dėmesį į tai, kad EGF turi būti naudojamas kaip 
nepaprastosios padėties priemonė;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos sąlygos ir kad Nyderlandai turi teisę pagal tą reglamentą gauti finansinę 
5 019 218 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 8 365 364 EUR ir 
apimančių 8 030 750 EUR prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas ir 
334 614 EUR parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir 
ataskaitų teikimo veiklos išlaidas;

2. pažymi, kad, pasak Komisijos, įvykdyti visi procedūriniai reikalavimai; 

3. pabrėžia, jog numanoma, kad socialinis atleidimų poveikis bus didelis; primena, kad 
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bendrovė KLM yra antras pagal dydį Nyderlandų privačiojo sektoriaus darbdavys: 
2019 m. joje dirbo per 33 000 darbuotojų; primena, kad šie asmenys atleisti tuo metu, 
kai Šiaurės Olandijoje augo nedarbas: ketvirtąjį 2020 m. ketvirtį nedarbo lygis regione 
išaugo 1,5 procentinio punkto iki 4,8 proc., palyginti su tuo pačiu 2019 m. ketvirčiu; 

4. pažymi, kad paraiška susijusi su iš viso 1 851 darbuotoju, atleistu iš darbo „KLM Royal 
Dutch Airlines“; atkreipia dėmesį į tai, jog Nyderlandai tikisi, kad tik 1 201 iš visų 
kriterijus atitinkančių paramos gavėjų dalyvaus įgyvendinant šias priemones (bus 
tiksliniai paramos gavėjai);

5. teigiamai vertina keturių tipų veiksmus, numatytus pagal individualiems poreikiams 
pritaikytų paslaugų paketą, kuris bus siūlomas atleistiems darbuotojams (profesinį 
orientavimą; pagalbą ieškant darbo specialiuose sektoriuose; mokymus, konsultuojamąjį 
ugdymą ir (arba) švietimą; konsultavimą finansų klausimais) ir kurį prašoma bendrai 
finansuoti EGF lėšomis;

6. pakartoja, kad EGF ir kitų Sąjungos fondų pagalba neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos 
darbdaviai atsakingi pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis;

7. tvirtai pritaria tam, kad 2021–2027 m. EGF būtų ir toliau naudojamas vadovaujantis 
solidarumu, sykiu dėmesį nukreipiant nuo restruktūrizacijos priežasties į jos poveikį; 
teigiamai vertina tai, kad pagal naująsias taisykles priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas taip pat bus pagrindas sprendžiant, ar pareiškėjas atitinka paramos gavimo 
kriterijus;
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REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Johanui VAN OVERTVELDTUI
Biudžeto komiteto pirmininkui
WIE 05U012

Tema: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas pagal Nyderlandų paraišką EGF/2020/004 NL/KLM

Gerb. p. J. Van Overtveldtai,

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2021/0226 NL/Nyderlandai KLM“ 
(COM(2021)0226), atsižvelgiant į darbuotojų atleidimą iš bendrovės „KLM Royal Dutch 
Airlines“. 
Suprantu, kad Biudžeto komitetas netrukus ketina priimti pranešimą dėl šio pasiūlymo.

Paraiška susijusi su 1 851 darbuotoju, atleistu iš bendrovės „KLM Royal Dutch Airlines“, iš 
kurių 1 201, manoma, dalyvaus įgyvendinant EGF priemones. Darbuotojų atleidimą lėmę 
įvykiai yra netikėtos pasaulinės ekonomikos krizės, kurią sukėlė COVID-19 krizė, rezultatas. 
Darbuotojų atleidimas iš KLM daro didelį poveikį šalies ekonomikai, nes KLM yra antras pagal 
dydį Nyderlandų privačiojo sektoriaus darbdavys. 

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kurios bus teikiamos atleistiems darbuotojams, 
apima toliau išvardytus veiksmus, kurie yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie 
EGF reglamento 7 straipsnyje nustatytų reikalavimus atitinkančių veiksmų: profesinį 
orientavimą, paramą ieškant darbo tam tikruose sektoriuose, mokymą, konsultuojamąjį ugdymą 
ir (arba) švietimą bei finansines konsultacijas;

Bendros numatytos išlaidos yra 8 365 364 EUR, įskaitant 8 030 750 EUR prie individualių 
poreikių pritaikytų paslaugų išlaidoms ir 334 614 EUR – parengiamosios, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidoms. Bendra iš EGF 
prašomos finansinės paramos suma yra 5 019 218 EUR (60 proc. visų išlaidų).

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) finansinės paramos taisyklės 
nustatytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), 
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 („EGF reglamentas“).

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio 
komiteto narių neprieštarauja šiam EGF lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip 
siūlo Komisija. 

Pagarbiai

Younous OMARJEE 
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