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Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. 

Čekijos Respublika – UNILEVER 

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 

fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 

Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 

valdymo 28 punktą (Čekijos paraiška „EGF/2010/010 CZ/Unilever“) (COM(2011)0061 – 

C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0061 

– C7–0055/2011), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 (2006 m. 

gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1927/2006, kuriuo įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondas2 (EGF reglamentas), 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0060/2011), 

A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems 

žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl 

integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,  

B. kadangi EGF taikymo sritis buvo laikinai išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima 

teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės 

finansų ir ekonomikos krizės poveikio, 

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. 

gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF priėmimo, Sąjungos 

finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima 

greičiau ir veiksmingiau, 

D. kadangi Čekijos Respublika paprašė paramos atvejais, kurie susiję su 634 darbuotojų 

(visiems skirtina parama) atleidimu iš įmonės Unilever ČR spol. sr.o., vykdančios veiklą 

mažmeninės prekybos sektoriuje Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio 

(NUTS II) regione Vidurio Čekijoje, 

                                                 
1  OL C 139, 2006 6 14, p. 1. 
2  OL L 406, 2006 12 30, p. 1. 



E. kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus, 

1. ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant paspartinti EGF lėšų 

mobilizavimą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į 

Parlamento prašymą pagreitinti išmokų suteikimą, patobulino procedūrą, kuri taikoma 

biudžeto valdymo institucijai teikiant Komisijos įvertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo 

kartu su siūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad persvarstant EGF bus atlikta dar 

daugiau procedūros patobulinimų; 

2. primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF 

mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią 

paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo 

atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo 

rinką iš naujo integruojant iš darbo atleistus darbuotojus; vis dėlto ragina atlikti šių 

darbuotojų ilgalaikės integracijos į darbo rinką kaip tiesioginio EGF finansuotų priemonių 

įgyvendinimo rezultato vertinimą; 

3. pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF 

lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; 

primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal 

nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių 

restruktūrizavimo priemonių; 

4.  apgailestauja, kad pagal šiuo metu galiojantį EGF reglamentą nereikalaujama atlikti 

tarptautinių bendrovių, kurioms skiriamos EGF lėšos, grindžiamos šių bendrovių 

restruktūrizavimu, finansinės padėties, galimo mokesčių slėpimo ar valstybės pagalbos 

padėties tyrimo; mano, kad šį klausimą reikėtų išspręsti ateityje, persvarstant EGF 

reglamentą, nekeliant pavojaus atleistų darbuotojų galimybėms pasinaudoti EGF; 

5. pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams 

pritaikytų paslaugų paketą apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš 

struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą Komisijai taip pat ir metinėse 

ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą; 

6. palankiai vertina tai, kad atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus ir kad pirmą 

kartą 2011 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 

47 608 950 EUR; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo 

nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, todėl fondui turi būti atskirai skiriama 

lėšų, ir taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma 

anksčiau, nes dėl to gali nepavykti pasiekti tikslų kitose politikos srityse; 

7. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

8. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

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

PRIEDAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS 



dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. 

gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 

biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Čekijos paraiška 

"EGF/2010/010 CZ/Unilever") 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2011/233/ES.) 


