
 

 

P7_TA(2013)0529 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas. Suomijos paraiška „EGF/2013/001 FI/Nokia“  

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 

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

Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 

valdymo 28 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2013/001 FI/Nokia“) (COM(2013)0707 – 

C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0707 

– C7-0359/2013), 

– 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, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą2 

(toliau – EGF reglamentas), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punkte nustatytą trišalio nagrinėjimo 

procedūrą, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0411/2013), 

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl 

esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, 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 2006 m. 

gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba 

atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau bei kuo veiksmingiau 

prieinama, 

C. kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2013/001 FI/Nokia“ dėl EGF finansinės 

paramos, nes ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 

30 d. iš įmonės „Nokia“ atleisti 4 509 darbuotojai ir iš jų paramą taikant EGF bendrai 

finansuojamas priemones numatyta skirti 3 719 darbuotojų, 

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



 

 

D. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo 

kriterijus, 

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos sąlygos, nustatytos EGF reglamento 2 straipsnio 

a punkte, ir kad todėl Suomija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;  

2. pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos 2013 m. vasario 1 d. pateikė paraišką EGF 

finansinei paramai gauti ir kad 2013 m. spalio 16 d. Komisija pateikė jos vertinimą; 

apgailestauja dėl ilgo vertinimo laikotarpio ir teiraujasi, kodėl šiai konkrečiai paraiškai 

įvertinti reikėjo aštuonių mėnesių, kai su „Nokia Salo“ susijusi 2012 m. paraiška buvo 

įvertinta per tris mėnesius; 

3. mano, kad darbuotojų atleidimas iš „Nokia plc“, „Nokia Siemens Networks“ ir 30 jos 

tiekėjų ir subrangovų įmonių, veikiančių mobiliųjų telefonų sektoriuje, susijęs su 

esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, nes visų 

pirma funkcijos buvo perkeltos sektoriaus viduje į trečiąsias šalis ir sumažėjo įmonės 

„Nokia“ mobiliųjų telefonų ir išmaniųjų telefonų rinkos dalis; 

4. pažymi, kad įmonė „Nokia“ Suomijoje (Salo regionas) jau 2012 m. atleido daugybę 

darbuotojų (EGF/2012/006 FI/Nokia Salo) ir kad dėl šios naujos atleidimo bangos atleistų 

Nokia darbuotojų skaičius pasiekė daugiau nei 6 000, taigi dėl to susijusios vietovės ir 

visa Suomijos ekonomika patiria didžiulių sunkumų; 

5. apgailestauja dėl to, kad įmonė „Nokia“ darbuotojus atleido dėl įmonės sprendimo 

perkelti savo gamybos įrenginius, taip pat dizaino bei produktų kūrimą į Aziją – tai 

sudaro dalį jos plano iki 2013 m. pabaigos sumažinti bendrą įmonės „Nokia“ darbuotojų 

skaičių 17 000 darbuotojų; pažymi, kad dėl to sprendimo reikėjo tris kartus mobilizuoti 

EGF lėšas, siekiant suteikti paramą 6 138 įmonės „Nokia“ darbuotojams; 

6. primena, kad EGF lėšos jau buvo panaudotos 1 337 darbuotojų, 2008 m. atleistų dėl 

įmonės „Nokia“ veiklos perkėlimo iš Vokietijos į Rumuniją, reikmėms; pažymi, kad 

praėjus penkeriems metams dėl įmonės „Nokia“ darbuotojų atleidimo EGF fondo lėšos 

mobilizuojamos ketvirtą kartą; 

7. palankiai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos pradėjo taikyti suderintą prie 

individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kai buvo pradėtas darbuotojų atleidimas 

2012 m. rugpjūčio 1 d., siekdamos padėti darbuotojams prieš tai, kai jie nustos dirbti 

įmonėje „Nokia“; 

8. pažymi, kad bendrai finansuotiną suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų 

paketą sudaro 3 719 darbuotojų grąžinimo į darbą priemonės, pavyzdžiui, 

konsultuojamojo ugdymo priemonės ir kitos parengiamosios priemonės, pvz., mokymas ir 

perkvalifikavimas, verslumo skatinimas ir paslaugos naujiems verslininkams, parama 

pradedant savarankišką verslą, judumo pagalba, įdarbinimo paslaugos paslaugų centre, 

atlyginimų subsidijos ir duomenų apie bendroves rinkimo sistema; 

9. palankiai vertina tai, kad priemonių pakete numatytos novatoriškos priemonės, pvz., 

naujai steigiamoms įmonėms skirta derinimo paslauga „Protomo“; 

10. pažymi, kad iš EGF dengiamos finansinės išmokos yra ribotos ir didžioji dalis paramos 

bus skiriama mokymui ir verslumui; 



 

 

11. palankiai vertina tai, kad rengiant EGF paraišką buvo konsultuojamasi su socialiniais 

partneriais, t. y. Suomijos pramonės sąjungų taryba (pvz., sąjunga „Trade Union Pro“, 

Suomijos metalurgijos darbuotojų sąjunga) ir kad bus vykdoma vyrų ir moterų lygybės 

politika bei taikomas nediskriminavimo principas įvairiais naudojimosi EGF ir prieigos 

prie jo etapais; 

12. palankiai vertina tai, kad darbuotojų atleidimo ir suderinto prie individualių poreikių 

pritaikytų paslaugų paketo rengimo klausimus sprendžia šiuo tikslu įsteigta darbo grupė, 

kurią sudaro socialiniai partneriai (įskaitant įmonės „Nokia“ atstovus) ir regioninės 

valdžios institucijos; 

13. primena, kaip svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus 

mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; 

tikisi, kad pagal suderintą priemonių paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie 

atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos; 

14. 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 

Suomijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami 

taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į jos rengiamas 

metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų 

visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos 

finansuojamos paslaugos; 

15. ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant patobulinti su 

procedūromis susijusią tvarką, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; palankiai 

vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų 

skyrimą, patobulino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia 

atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; 

tikisi, kad kiti šios procedūros patobulinimai bus įtraukti į naująjį Europos prisitaikymo 

prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) reglamentą ir kad bus užtikrintas 

didesnis EGF efektyvumas, skaidrumas ir matomumas; 

16. pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikėtų užtikrinti, kad EGF lėšomis būtų 

remiama pakartotinė atskirų iš darbo atleistų darbuotojų integracija, siekiant sudaryti 

sąlygas dirbti stabilų darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai 

finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir 

ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, 

kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei 

įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;  

17. palankiai vertina Tarybos pasiektą susitarimą vėl į EGF reglamentą 2014–2020 m. 

laikotarpiu įtraukti krizės mobilizavimo kriterijų, pagal kurį finansinę paramą galima 

teikti taip pat darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, o ne 

tik darbuotojams, netekusiems darbo dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių;  

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. 



 

 

PRIEDAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS 

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 

susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Suomijos 

paraiška „EGF/2013/001 FI/Nokia“) 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2013/788/ES.) 

 


