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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) savo 2018 m. kovo 14 d. ir 2018 m. 
gegužės 30 d. rezoliucijose dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) Europos Parlamentas 
pabrėžė, kokie svarbūs horizontalieji 
principai, kuriais turėtų būti grindžiama 
2021–2027 m. DFP ir visa susijusi 
Sąjungos politika. Atsižvelgdamas į tai, 
Europos Parlamentas dar kartą patvirtino 
savo poziciją, kad Sąjunga turi įvykdyti 
savo įsipareigojimą būti pavyzdžiu 
įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus 
(DVT), ir apgailestavo dėl to, kad 
pasiūlymuose dėl DFP trūksta aiškaus ir 
akivaizdaus įsipareigojimo šiuo klausimu. 
Todėl Europos Parlamentas prašė 
integruoti DVT į visas kitos DFP 
Sąjungos politikos priemones ir 
iniciatyvas. Jis taip pat pabrėžė, kad 
diskriminacijos panaikinimas yra itin 
svarbus siekiant įvykdyti Sąjungos 
įsipareigojimus dėl įtraukios Europos, ir 
todėl prašė, kad lyčių aspekto 
integravimas ir lyčių lygybės 
įsipareigojimai taptų kitos DFP visų 
Sąjungos politikos priemonių ir iniciatyvų 
dalimi. Savo pozicijoje Europos 
Parlamentas pabrėžė, kad, vadovaujantis 
Paryžiaus susitarimu, su klimato politika 
susijusios horizontaliosios išlaidos turėtų 
būti ženkliai padidintos, palyginti su 
tokiomis išlaidomis pagal dabar 
galiojančią DFP, ir kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip iki 2027 m., pasiekti 30 proc.;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) savo 2018 m. gegužės 30 d. 
rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos ir 
nuosavų išteklių Europos Parlamentas 
dar kartą patvirtino savo tvirtą poziciją dėl 
būtino finansavimo lygio svarbiausioms 
Sąjungos politikos priemonėms 2021–
2027 m. DFP laikotarpiu, kad būtų 
sudaryta galimybė įgyvendinti šių 
politikos priemonių misiją ir tikslus. Jis 
visų pirma pabrėžė raginimą padvigubinti 
pagal DFP skiriamą specialų finansavimą 
MVĮ ir finansavimą kovai su jaunimo 
nedarbu. Jis palankiai įvertino kelis 
pasiūlymus, kuriais patobulintos 
dabartinės nuostatos, o būtent padidintus 
asignavimus specialioms priemonėms. Jis 
taip pat paskelbė, kad prireikus ketina 
derėtis dėl papildomų patobulinimų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atleistiems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių 
veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų 
darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio 
turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės 
gauti EGF paramą. Todėl atleisti 
darbuotojai ir savarankiškai dirbantys 
asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį 
reglamentą turėtų būti laikomi EGF 
paramos gavėjais;

(18) atleistiems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių 
veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų 
darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio 
turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės 
gauti EGF paramą. Todėl atleisti 
darbuotojai ir savarankiškai dirbantys 
asmenys, įskaitant labai mažų ir mažųjų 
įmonių savininkus ir (arba) vadovus, 
kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą 
turėtų būti laikomi galimais EGF paramos 
gavėjais;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos, kad parama gavėjams 
būtų veiksminga ir greita, valstybės narės 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės 
paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu 
Komisijai reikia papildomos informacijos, 
kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma 
informacija turėtų būti pateikta per 
nustatytą laikotarpį;

(22) siekdamos, kad parama gavėjams 
būtų veiksminga ir greita, valstybės narės 
turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės 
paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu 
Komisijai reikia papildomos informacijos, 
kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma 
informacija turėtų būti pateikta per 
nustatytą laikotarpį. Svarbu, kad, siekiant 
laikytis paraiškų dėl EGF finansinės 
paramos nagrinėjimo terminų, nustatytų 
šiame reglamente, valstybės narės ir 
Komisija glaudžiai bendradarbiautų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant patenkinti dažniausiai 
pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais 
kylančius poreikius, kai galimybės atlikti 
perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių yra 
labai ribotos, vykdant metinę biudžeto 
procedūrą EGF biudžeto eilutėje reikėtų 
numatyti atitinkamą mokėjimų 
asignavimų sumą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 

(37) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
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Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa 
padės integruoti klimato srities veiksmus į 
Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio 
skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, 
kuria siekiama klimato politikos tikslų. 
Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar 
kartą vertinami atliekant vertinimą;

Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa 
padės integruoti klimato srities veiksmus į 
Sąjungos politiką ir prisidės prie bendro 
siekio 2021–2027 m. DFP laikotarpiu
skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, 
kuria siekiama klimato politikos tikslų, ir 
prie metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti 
pasiektas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 
2027 m. Rengiant ir įgyvendinant Fondą 
bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus 
dar kartą vertinami atliekant vertinimą;

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje „Kita DFP: Parlamento pozicijos 
dėl DFP po 2020 m. rengimas“ (2017/2052(INI)) paragino kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 
2027 m., pasiekti tikslą, kad 30 proc. ES biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis remiami 
klimato politikos tikslai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendras iniciatyvos tikslas –
parodyti solidarumą su atleistais 
darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl 
netikėto didelio masto restruktūrizavimo, 
kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir juos
paremti.

1. Bendras iniciatyvos tikslas –
parodyti solidarumą su atleistais 
darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl 
netikėto didelio masto restruktūrizavimo, 
kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir finansiškai
paremti šių asmenų sugrąžinimo į darbą 
priemones.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretusis EGF tikslas – teikti 
paramą didelio masto netikėto 
restruktūrizavimo atvejais, visų pirma 

2. Konkretusis EGF tikslas – teikti 
reintegracijos į darbo rinką paramą 
didelio masto netikėto restruktūrizavimo 
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susijusiais su globalizacijos keliamais 
uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos 
sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais 
dėl prekybos, finansų ar ekonomikos 
krizėmis, perėjimu prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos) 
arba su skaitmeninės transformacijos ar 
automatizavimo padariniais. Ypatingas 
dėmesys skiriamas priemonėms, 
padedančioms pačioje nepalankiausioje 
padėtyje esančioms grupėms.

atvejais, visų pirma susijusiais su 
globalizacijos keliamais uždaviniais 
(pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos 
struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl 
prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, 
perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos) arba su 
skaitmeninės transformacijos ar 
automatizavimo padariniais. Ypatingas 
dėmesys skiriamas priemonėms, 
padedančioms pačioje nepalankiausioje 
padėtyje esančioms grupėms.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EGF finansinė parama teikiama tik 
tiek, kiek yra būtina norint suteikti laikiną 
vienkartinę paramą tiksliniams paramos 
gavėjams. EGF remiamos priemonės 
atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, 
įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

3. EGF finansinė parama teikiama tik 
tiek, kiek yra būtina norint parodyti 
solidarumą ir suteikti laikiną vienkartinę 
paramą tiksliniams paramos gavėjams. 
EGF remiamos priemonės atitinka 
Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant 
valstybės pagalbos taisykles.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nurodo Sąjungos lėšų 
kilmę ir užtikrina jų matomumą, teikdamos 
nuoseklią, veiksmingą ir tikslingą 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
tikslinę informaciją paramos gavėjams, 
vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms, socialiniams partneriams, 
žiniasklaidai ir visuomenei.

Valstybės narės nurodo Sąjungos lėšų 
kilmę ir užtikrina jų matomumą, teikdamos 
nuoseklią, veiksmingą ir tikslingą 
informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant 
tikslinę informaciją paramos gavėjams, 
vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms, socialiniams partneriams, 
žiniasklaidai ir visuomenei. Valstybės 
narės užtikrina, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į šio finansavimo teikiamą 
Sąjungos pridėtinę vertę, ir padeda 
Komisijai kaupti duomenis siekiant 
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padidinti biudžeto skaidrumą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija prižiūri ir reguliariai 
atnaujina informaciją internete, prieinamą 
visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų 
kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta 
informacija apie EGF, paraiškų teikimo 
gairės, taip pat informacija apie patvirtintas 
ir atmestas paraiškas ir Europos 
Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant 
biudžeto procedūrą.

2. Komisija naudotojui patogiu būdu 
prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją 
internete, prieinamą visomis 
oficialiosiomis Sąjungos institucijų 
kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta 
informacija apie EGF ir jo įgyvendinimo 
duomenys nuo jo įsteigimo, paraiškų 
teikimo gairės, taip pat informacija apie 
patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos 
Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant 
biudžeto procedūrą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padariusi išvadą, kad 
sąlygos suteikti EGF finansinę paramą yra 
patenkintos, teikia prašymą perkelti lėšas į 
atitinkamas biudžeto eilutes pagal 
Finansinio reglamento 31 straipsnį.

1. Komisija, padariusi išvadą, kad 
sąlygos suteikti EGF finansinę paramą yra 
patenkintos, teikia pasiūlymą mobilizuoti 
jo lėšas. Sprendimą mobilizuoti EGF lėšas 
drauge priima Europos Parlamentas ir 
Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį 
nuo pasiūlymo pateikimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos. Taryba 
sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, o 
Europos Parlamentas – visų savo narių 
balsų dauguma ir trijų penktadalių 
balsavusių narių balsų dauguma.

Komisija, pateikdama savo pasiūlymą dėl 
sprendimo mobilizuoti EGF lėšas, 
Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat 
pateikia pasiūlymą perkelti lėšas į 
atitinkamas biudžeto eilutes. Nesutarimo 
atveju pradedama trišalio dialogo 
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procedūra.

Su EGF susiję perkėlimai atliekami pagal 
Finansinio reglamento 31 straipsnį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo perkelti lėšas 
pridedama paraiškos atitikties 
reikalavimams vertinimo santrauka.

Išbraukta.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija sprendimą dėl finansinės 
paramos priima kaip įgyvendinimo aktą, 
kuris įsigalioja tą dieną, kurią Komisijai 
pranešama, kad Europos Parlamentas ir 
Taryba patvirtino biudžeto lėšų perkėlimą.
Šis sprendimas yra finansavimo 
sprendimas, kaip apibrėžta Finansinio 
reglamento 110 straipsnyje.

3. Komisija sprendimą dėl finansinės 
paramos priima kaip įgyvendinimo aktą, 
kuris įsigalioja tą dieną, kurią Europos 
Parlamentas ir Taryba priima sprendimą 
mobilizuoti EGF lėšas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 1 dalį pateiktame pasiūlyme 
dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas 
pateikiama ši informacija:

a) pagal 9 straipsnio 4 dalį atliktas 
įvertinimas ir informacijos, kuria 
remiantis jis buvo atliktas, santrauka;
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b) įrodymai, kad tenkinami 5 ir 10 
straipsniuose nustatyti kriterijai, ir

c) siūlomas sumas pagrindžiančios 
priežastys.
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