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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 Belgijos paraišką 
„EGF/2020/005 BE/Belgium Swissport“
(COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0212 – C9-0159/2021),

– 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. 1927/20061 (toliau – EGF 
reglamentas),

– 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 nustatymo3 
(toliau – 2020 m. gruodžio 16 d. TIS), ypač į jo 9 punktą, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0188/2021),

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 Belgija pateikė paraišką „EGF/2020/005 BE/Swissport“ dėl finansinės paramos 
iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF), nes ataskaitiniu 
laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 9 d. iki 2020 m. spalio 9 d. iš įmonės „Swissport 

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL L 433I, 2020 12 22, p. 11.
3 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
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Belgium“ buvo atleisti 1 468 darbuotojai4;

C. kadangi 2021 m. balandžio 27 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF 
lėšų mobilizavimo Belgijos reikmėms siekiant remti 1 468 tikslinių paramos gavėjų 
reintegraciją į darbo rinką;

D. kadangi paraiška teikiama dėl 1 468 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš įmonės „Swissport 
Belgium“;

E. kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių 
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;

F. kadangi Komisija pripažino, kad COVID-19 sveikatos krizė sukėlė ekonomikos krizę ir 
paragino parengti „Next Generation EU“ ekonomikos gaivinimo planą, kuriame 
pabrėžiamas svarbus EGF vaidmuo padedant atleistiems darbuotojams;

G. kadangi COVID-19 pandemija ir dėl jos kilusi pasaulinė ekonomikos krizė itin sukrėtė 
Belgijos kelionių sektorių, ypač Briuselio oro uoste veiklą vykdančius oro vežėjus ir 
įmones: pirmąją izoliavimo priemonių taikymo savaitę (2020 m. kovo 16–22 d.) 
skrydžių skaičius sumažėjo 58 proc., palyginti su 2020 m. sausio mėn., o vėlesnėmis 
savaitėmis keleivinių lėktuvų judėjimas šiame oro uoste beveik visiškai sustojo;

H. kadangi per visus 2020 m., palyginti su 2019 m., tarptautinis keleivių srautas sumažėjo 
60 proc. (nuo 4,5 mlrd. iki 1,8 mlrd. keleivių), o 50 proc. visų orlaivių liko stovėti 
angaruose; kadangi „Swissport Belgium“, viena iš dviejų Briuselio oro uosto 
antžeminių paslaugų teikėjų, suteikdavo 60 proc. oro uosto tvarkymo ir valymo 
paslaugų;

I. kadangi 2020 m. birželio 9 d., po daugybės savaičių neveiklos dėl beveik neteiktų 
antžeminių paslaugų Briuselio oro uoste, pritrūkus lėšų paskelbtas „Swissport Belgium“ 
bankrotas ir esant dideliam netikrumui dėl trumpalaikio keleivių oro transporto 
sektoriaus atsigavimo nebuvo nė vienos įmonės, kuri būtų norėjusi perimti įmonės 
„Swissport Belgium“ vykdytą aptarnavimo veiklą, todėl buvo atleisti susiję darbuotojai; 
kadangi Komisija pripažino, kad esama realios rizikos 2021 m. sulaukti tolesnių 
antžeminių paslaugų teikėjų bankrotų;

J. kadangi prieš prasidedant pandemijai įmonė „Swissport Belgium“ sėkmingai vykdė 
gaivinimo planą ir numatė 37 proc. mažiau nuostolių 2020 m., palyginti su 2019 m., 
tačiau 2020 m. birželio 9 d. Briuselio teismas paskelbė įmonės bankrotą;

K. kadangi, esant dideliam netikrumui dėl trumpalaikio keleivių oro transporto sektoriaus 
atsigavimo, nebuvo nė vienos įmonės, kuri būtų norėjusi perimti įmonės „Swissport 
Belgium“ vykdytą aptarnavimo veiklą;

4 Kaip tai suprantama EGF reglamento 3 straipsnyje.
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L. kadangi esama realios rizikos 2021 m. sulaukti tolesnių antžeminių paslaugų teikėjų 
bankrotų;

M. 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 pasiūlymo 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos 
iniciatyva teikiama techninė pagalba)5, 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;

N. 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 priemonė6;

1. pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos sąlygos ir kad Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 
3 719 224 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 6 198 708 EUR ir 
apimančių prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas (5 977 108 EUR) ir 
parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo 
veiklos išlaidas (221 600 EUR);

2. pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2020 m. gruodžio 22 d. ir 
kad, Belgijai pateikus papildomą informaciją, Komisija 2021 m. balandžio 27 d. baigė 
savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3. pažymi, kad visi procedūriniai reikalavimai įvykdyti;

4. pažymi, kad paraiška pateikta dėl 1 468 darbuotojų (1086 vyrų ir 382 moterų), kurie 
buvo atleisti iš įmonės „Swissport Belgium“; teigiamai vertina tai, kad numatyta, jog 
priemonėmis pasinaudos visi atleisti darbuotojai;

5. primena, kad dėl staigaus tam tikrų pagrindinių Belgijos sektorių (viešojo maitinimo, 
turizmo, kultūros ir pan.) uždarymo nedarbo lygis Briuselyje 2020 m. trečiąjį ketvirtį 
pasiekė 15 proc.7 ir kad didelė buvusių įmonės „Swissport Belgium“ darbuotojų dalis 
priskiriami nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, nes tai dažniausiai žemos ir 
vidutinės kvalifikacijos darbuotojai, o maždaug trečdalis jų (32,5 proc.) yra vyresni nei 
50 metų amžiaus;

6. pabrėžia, kad visi darbuotojai, nediskriminuojant ir nepriklausomai nuo jų pilietybės, 
turi būti integruoti ir remiami priemonėmis, įtrauktomis į šį EGF lėšų mobilizavimą;

7. pažymi, kad Belgija 2020 m. birželio 9 d. tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti 

5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0141.
6 COM(2020) 442 final.
7 https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage

https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
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prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ir kad dėl to išlaidų tinkamumo 
finansuoti EGF lėšomis laikotarpis bus 2020 m. birželio 9 d.–2022 m. gruodžio 22 d.;

8. primena, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos turi būti teikiamos 
darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims įgyvendinant šiuos veiksmus: 
informavimo, pagalbos ieškant darbo ir profesinio orientavimo, mokymo, pagalbos bei 
paramos verslui kurti veiksmus, taip pat teikiant paskatas ir išmokas, teigiamai vertina 
tai, kad mažiau atstovaujamos lyties darbuotojams, kurie pasirenka profesinį mokymą 
srityje, kurios darbo vietose vyrauja ypač didelė lyčių disproporcija8, bus išmokama 
papildoma 700 EUR priemoka; pakartoja, kad lyčių aspekto integravimas yra svarbi 
Sąjungos biudžeto dalis, ir mano, kad jis turėtų būti skatinamas visais EGF finansinės 
paramos įgyvendinimo etapais;

9. pažymi, kad pirmąsias administracines išlaidas, susijusias su EGF paramos 
įgyvendinimu, Belgija patyrė 2020 m. birželio 10 d. ir kad parengiamosios, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidos laikomos 
tinkamomis finansuoti teikiant EGF finansinę paramą nuo 2020 m. birželio 10 d. iki 
2023 m. birželio 22 d.;

10. palankiai vertina tai, kad Belgija, pasikonsultavusi su darbuotojų atstovais ir socialiniais 
partneriais, taip pat su užimtumo centru, kuris specializuojasi aviacijos sektoriaus 
srityje, parengė suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą; 

11. pabrėžia, kad Belgijos institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems 
veiksmams neteikiama parama naudojant kitus Sąjungos fondus ar kitas finansines 
priemones ir jog suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant 
bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

12. primena, kad EGF finansinė parama turėtų būti teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau; 
pabrėžia, kad reikia kuo labiau sutrumpinti Komisijos atliekamo paraiškų vertinimo 
laikotarpį;

13. pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, kuriuos įmonės turi vykdyti pagal 
nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

14. atkreipia dėmesį į pastaruoju metu išaugusį paraiškų dėl EGF finansinės paramos 
skaičių; reiškia susirūpinimą dėl užsitęsusio pasaulinės ekonomikos krizės, kurią sukėlė 
COVID-19 pandemija, poveikio užimtumui ir dėl to, ar EGF yra pakankama priemonė 
siekiant patenkinti visus būsimus poreikius;

15. tvirtai pritaria tam, kad 2021–2027 m. laikotarpiu EGF veikla būtų tęsiama laikantis 
solidarumo principo, sykiu dėmesį nukreipiant nuo restruktūrizacijos priežasties prie jos 
poveikio; teigiamai vertina tai, kad pagal naująsias taisykles priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas taip pat bus pagrindas sprendžiant, ar pareiškėjas atitinka 
paramos gavimo kriterijus;

8 Profesijos, kuriose dirba bent 75 proc. tos pačios lyties asmenų.
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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 
Belgijos paraišką „EGF/2020/005 BE/Belgium Swissport“

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 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 nustatymo2, visų pirma į jo 9 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, 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 lėšų didžiausia metinė suma negali viršyti 186 mln. EUR (2018 m. kainomis), kaip 
nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/20933 8 straipsnio 1 dalyje;

(3) 2020 m. gruodžio 22 d. Belgija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų 
atleidimo iš „Swissport“ Belgijoje. Į ją buvo įtraukta papildoma informacija, pateikta 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF 
finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip išdėstyta Reglamento 
(ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4) todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 3 719 224 EUR suma finansinei paramai pagal 
Belgijos pateiktą paraišką suteikti;

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

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
2 OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
3 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).



RR\1233111LT.docx 9/20 PE692.625v02-00

LT

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2021 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 3 719 224 EUR įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų sumą.

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. 

Vadovaujantis Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–
2027 m. daugiametė finansinė programa4, 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Reglamento (ES) 
Nr. 1309/20135 15 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti daugiau kaip 186 mln. 
EUR kasmetinės 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 nustatymo6 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. Belgijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas 

2020 m. gruodžio 22 d. Belgija pateikė paraišką „EGF/2020/005 BE/Swissport“ dėl finansinės 
paramos iš EGF, nes iš įmonės „Swissport Belgium“ Belgijoje buvo atleisti 1 468 darbuotojai7.

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

2021 m. balandžio 27 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo 
Belgijos reikmėms siekiant remti 1 468 tikslinių paramos gavėjų, t. y. darbuotojų, atleistų iš 
darbo įmonėje „Swissport Belgium“, reintegraciją į darbo rinką.

Komisija nustatė, kad paraiška yra priimtina pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos 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 trečioji paraiška dėl 2020 m. ir antroji, 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 programa8, 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. 

4OL L 433I, 2020 12 22, p. 15.
5 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
6 OL L 433I, 2020 12 22, p. 28.
7 Kaip tai suprantama EGF reglamento 3 straipsnyje.
8 OL L 433I, 2020 12 22, p. 11.
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Europos Parlemento plenariniame posėdyje, tačiau tai neturi poveikio nei šiai, nei kuriai kitai 
būsimai procedūrai dėl lėšų mobilizavimo pagal senąją – 2014–2020 m. – programą.

Visi 1 468 atleisti darbuotojai pradėti skaičiuoti nuo darbdavio individualaus įspėjimo apie 
darbuotojo atleidimą arba darbo sutarties nutraukimą dienos.

Paraiška pateikta dėl 1 468 atleistų darbuotojų ir susijusi su bendros 3 719 224 EUR sumos 
mobilizavimu iš EGF Belgijos reikmėms, o tai sudaro 60 proc. visų siūlomų veiksmų išlaidų.

Siekdama nustatyti sąsają tarp darbuotojų atleidimo iš darbo ir su globalizacija susijusių 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, Belgija 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 priemonių9. 

Siekdama suvaldyti COVID-19 pandemiją, 2020 m. kovo 18 d. Belgija pradėjo taikyti 
izoliavimo priemones. Tai tiesiogiai paveikė Briuselio oro uoste veiklą vykdančius oro vežėjus 
ir įmones. Pirmąją izoliavimo priemonių taikymo savaitę (kovo 16–22 d.) šiame oro uoste 
vykdyti tik 578 skrydžiai – 58 proc. mažiau, nei 2020 m. sausio mėn. Vėlesnėmis savaitėmis 
keleivinių lėktuvų judėjimas šiame oro uoste beveik visiškai sustojo, buvo vykdomi tik keli 
repatriacijos, greitosios medicinos pagalbos ar diplomatiniai skrydžiai. „Swissport Belgium“, 
viena iš dviejų šio oro uosto antžeminių paslaugų teikėjų, suteikdavo 60 proc. oro uosto 
tvarkymo ir valymo paslaugų. Prieš prasidedant pandemijai „Swissport Belgium“ sėkmingai 
vykdė gaivinimo planą – palyginti su 2018 m. ketvirtu ketvirčiu, 2019 m. ketvirtą ketvirtį 
bendra apyvarta padidėjo 5,8 proc. 2020 m. vasario 20 d. valdybos posėdyje „Swissport“ 
pristatė apyvartos prognozę, pagal kurią 2020 m. numatyta 4,5 mln. EUR nuostolių – 37 proc. 
mažiau nei 2019 m. Tris mėnesius nevykdžiusi veiklos ir pritrūkusi lėšų „Swissport“ kreipėsi 
dėl bankroto. Briuselio teismas įmonės bankrotą paskelbė 2020 m. birželio 9 d. Esant dideliam 
netikrumui dėl trumpalaikio keleivių oro transporto sektoriaus atsigavimo, nebuvo nė vienos 
įmonės, kuri būtų norėjusi perimti „Swissport Belgium“ vykdytą aptarnavimo veiklą10.

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

a) informavimas, pagalba ieškant darbo ir profesinis orientavimas. Greta bendro ir 
individualaus informavimo priemonių, tai apims darbuotojų profiliavimą, 
konsultacijas dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, aktyvų orientavimą siekiant 
padėti susirasti darbą ir tarpininkavimą ieškant darbo. Taip pat bus 
organizuojamos darbo mugės.

b) Mokymas. Siekiant atsižvelgti į darbuotojų poreikius, bus siūlomas konkretus 
mokymas. Tai apims horizontaliojo mokymo kursus, pvz., užsienio kalbos ir 
IRT, profesinį įgūdžių, reikalingų oro uosto paslaugų sektoriuje ar sektoriuose, 
kuriuose trūksta darbo jėgos, mokymą.

c) Mokymas darbo vietoje. Jis bus siūlomas tose darbo vietose, kuriose trūksta 
tinkamų kandidatų. Sėkmingai baigus mokymą, atitinkamam darbuotojui bus 
pasiūlyta pasirašyti darbo sutartį.

9 COM(2020) 442 final.
10 https://www.beci.be/nl/toekomst-van-brussels-airport-verzekeren-als-internationale-motor-van-onze-
economie/

https://www.beci.be/nl/toekomst-van-brussels-airport-verzekeren-als-internationale-motor-van-onze-economie/
https://www.beci.be/nl/toekomst-van-brussels-airport-verzekeren-als-internationale-motor-van-onze-economie/
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d) Pagalba verslui kurti. Siekiant plėtoti perspektyvius verslo ar savarankiško 
darbo projektus, savarankiškai dirbti norinčius darbuotojus rems regioninės 
organizacijos. Ši parama gali apimti planavimą, galimybių studijas, verslo planų 
rengimą, pagalbą nustatant finansavimo galimybes ir pan. Mokymo išmokos ir 
kitos išmokos skiriamos paramos gavėjams siekiant paremti jų dalyvavimą 
įgyvendinant aktyvias priemones.

e) Parama verslui steigti. Verslą ar individualią savarankišką veiklą pradedantiems 
darbuotojams bus suteiktas iki 15 000 EUR dydžio įnašas.

f) Paskatos ir išmokos. 1) Darbo paieškos ir mokymo išmokos. Darbuotojams bus 
skiriama po 1 EUR už valandą veiksmingo dalyvavimo mokymuose ar darbo 
paieškos veikloje. 2) Su kelionėmis susijusių išlaidų padengimas. Siekiant 
skatinti regioninį ir tarpregioninį judumą, darbuotojams, kurie įsidarbina darbo 
vietoje, kuri yra daugiau kaip 60 km nuo namų, ar tokiu atstumu, dėl kurio jiems 
kelionė į darbą pirmyn ir atgal trunka ilgiau nei keturias valandas, išmokama 
vienkartinė 500 EUR išmoka, jei jie į darbą važiuoja privačiu transportu, arba 
750 EUR išmoka, jei į darbą važiuoja viešuoju transportu. 3) Priemoka už 
laužomus lyčių stereotipus. Mažiau atstovaujamos lyties darbuotojams, kurie 
pasirenka profesinį mokymą srityje, kurios darbo vietose vyrauja ypač didelė 
lyčių disproporcija, per du kartus išmokama 700 EUR priemoka – pirmą kartą 
mokymo pradžioje, antrą kartą – mokymo pabaigoje. 4) Išmoka verslui kurti. 
Darbuotojams, besirengiantiems pradėti savo verslą, bus skiriama 350 EUR 
mėnesinė išmoka ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį. Norint paremti 
savarankiškai dirbti pradėjusius asmenis pirmaisiais jų veiklos mėnesiais, ne 
ilgesnį kaip penkių mėnesių laikotarpį taip pat bus skiriama 200 EUR parama. 
5) Grįžimo mokytis išmoka. Darbuotojams, pradedantiems bent metų trukmės 
aukštojo mokslo nuolatinių studijų programą ar bent trijų mėnesių kvalifikacinį 
mokymą, kad įgautų įgūdžių, reikalingų paklausiose darbo vietose ir kurioms 
sudėtinga rasti darbuotojų, taip pat darbo vietose, susijusiose su ypatingos 
svarbos funkcijomis ir pan., bus skiriamos 350 EUR mėnesinės išmokos.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma paramos gavėjų yra žemos ir vidutinės kvalifikacijos 
darbuotojai, o maždaug trečdalis jų (32,5 proc.) yra vyresni nei 50 metų, papildomos gairės ir 
parama ieškant darbo, taip pat jų poreikiams pritaikytos kvalifikacijos kėlimo ir 
perkvalifikavimo paslaugos yra svarbios jų būsimam užimtumui. 

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.

Belgija pateikė reikiamą informaciją apie veiksmus, kurių susijusios įmonės privalo imtis pagal 
nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis. Ji patvirtino, kad EGF finansinė parama 
nepakeis tokių veiksmų.

Tvarka

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 3 719 224 EUR sumą. Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip 
numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.
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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
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2020/005 BE/Swissport“ 
(2021/0109(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. Belgija pateikė paraišką „EGF/2020/005 
BE/Swissport“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš įmonės „Swissport Belgium“ 
Belgijoje buvo atleisti 1 468 darbuotojai;

B. kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių 
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. balandžio 27 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF 
lėšų mobilizavimo Belgijos reikmėms siekiant remti 1 468 tikslinių paramos gavėjų, 
t. y. darbuotojų, atleistų iš darbo įmonėje „Swissport Belgium“, reintegraciją į darbo 
rinką;

D. kadangi COVID-19 pandemija ir dėl jos kilusi pasaulinė ekonomikos krizė itin sukrėtė 
Belgijos kelionių sektorių, ypač Briuselio oro uoste veiklą vykdančius oro vežėjus ir 
įmones;

E. kadangi per visus 2020 m., palyginti su 2019 m., tarptautinis keleivių srautas sumažėjo 
60 proc. (nuo 4,5 mlrd. iki 1,8 mlrd. keleivių), o 50 proc. visų orlaivių liko stovėti 
angaruose; kadangi „Swissport Belgium“, viena iš dviejų šio oro uosto antžeminių 
paslaugų teikėjų, suteikdavo 60 proc. oro uosto tvarkymo ir valymo paslaugų;

F. kadangi 2020 m. birželio 9 d., po daugybės savaičių neveiklos dėl beveik neteiktų 
antžeminių paslaugų oro uoste, pritrūkus lėšų paskelbtas „Swissport Belgium“ 
bankrotas ir dėl to esant dideliam netikrumui dėl trumpalaikio keleivių oro transporto 
sektoriaus atsigavimo, nebuvo nė vienos įmonės, kuri būtų norėjusi perimti įmonės 
„Swissport Belgium“ vykdytą aptarnavimo veiklą, todėl buvo atleisti susiję darbuotojai; 
kadangi Komisija pripažino, kad esama realios rizikos 2021 m. sulaukti tolesnių 
antžeminių paslaugų teikėjų bankrotų;

G. kadangi Komisija paskelbė, jog sveikatos krizė sukėlė ekonomikos krizę, parengė 
ekonomikos gaivinimo planą ir akcentavo EGF, kaip nepaprastosios padėties atveju 
naudotinos priemonės, vaidmenį;

dėl šių priežasčių 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 Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 
3 719 224 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 6 198 708 EUR ir 
apimančių prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas (5 977 108 EUR) ir 
parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo 
veiklos išlaidas (221 600 EUR);
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2. pažymi, kad įvykdyti visi procedūriniai reikalavimai;

3. sutinka su Belgijos vertinimu, 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 priemonių;

4. teigiamai vertina pagal individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą numatytus 
šešių tipų veiksmus (informavimą, pagalbą ieškant darbo ir profesinį orientavimą; 
mokymą; mokymą darbo vietoje; pagalbą verslui kurti; paramą verslui steigti; paskatas 
ir išmokas), kurie bus teikiami atleistiems darbuotojams ir kuriuos prašoma bendrai 
finansuoti iš EGF;

5. pripažįsta, kad dauguma paramos gavėjų yra žemos ir vidutinės kvalifikacijos 
darbuotojai, o maždaug trečdalis jų yra vyresni nei 50 metų, ir kad dėl to papildomos 
gairės ir parama ieškant darbo, taip pat jų poreikiams pritaikytos kvalifikacijos kėlimo ir 
perkvalifikavimo paslaugos yra svarbios jų būsimam užimtumui;

6. primena, 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 prie jos 
poveikio; 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 Belgijos paraišką „EGF/2020/005 BE/Belgium 
Swissport“

Gerb. J. Van Overtveldtai,

po to, kai Belgijos įmonėje „Swissport Belgium“ buvo atleisti darbuotojai, Europos Komisija 
pateikė Europos Parlamentui pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos 
paraišką (COM(2021)0212). 
Suprantu, kad Biudžeto komitetas netrukus ketina priimti pranešimą dėl šio pasiūlymo.

Paraiška susijusi su 1 468 darbuotojais, atleistais iš įmonės „Swissport Belgium“, ir numatyta, 
kad priemonėmis pasinaudos visi atleisti darbuotojai. Įmonėje „Swissport Belgium“ atleisti 
darbuotojai iš visos šalies regionų: Briuselio (29 proc.), Flandrijos (52 proc.) ir Valonijos 
(19 proc.). Darbuotojų atleidimą lėmę įvykiai yra netikėtos pasaulinės ekonomikos krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 krizė, rezultatas.

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: informavimą, 
pagalbą ieškant darbo ir profesinį orientavimą, mokymą, mokymą darbo vietoje, pagalbą 
verslui kurti, paramą verslui steigti, taip pat paskatas ir išmokas.

Bendros numatytos išlaidos yra 6 198 708 EUR, įskaitant 5 977 108 EUR prie individualių 
poreikių pritaikytų paslaugų išlaidoms ir 221 600 EUR – parengiamosios, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidoms. Bendra iš EGF 
prašomos finansinės paramos suma yra 3 719 224 EUR (60 proc. visų išlaidų).

Šis antras EGF rezervo lėšų mobilizavimas sudaro 2 proc. 2021 m. turimų asignavimų, taigi 
lieka 189 mln. EUR nepanaudotų įsipareigojimų asignavimų.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) finansinės paramos taisyklės 
nustatytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (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.
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Pagarbiai

Younous OMARJEE 



RR\1233111LT.docx 19/20 PE692.625v02-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data 31.5.2021

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

39
2
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, 
Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel 
Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, 
Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero 
Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, 
Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried 
Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios 
Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, 
Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Mario Furore, Jens Geier, Henrike Hahn



PE692.625v02-00 20/20 RR\1233111LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

39 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI Mario Furore

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Elisabetta Gualmini, Eero 
Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

2 -
ID Joachim Kuhs

NI Ioannis Lagos

0 0

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


