
 

 

P7_TA(2013)0530 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas. Vokietijos paraiška „EGF/2013/003 DE/First Solar“  

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 (Vokietijos paraiška „EGF/2013/003 DE/First Solar“) 

(COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0706 

– C7-0358/2013), 

– 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 (A7-0408/2013), 

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 prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau, 

C. kadangi Vokietija pateikė paraišką „EGF/2013/003 DE/First Solar“ dėl EGF finansinės 

paramos, nes ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 15 d. iki 2013 m. kovo 15 d. 

iš įmonės „First Solar Manufacturing GmbH“ buvo atleisti 959 darbuotojai (iš jų paramą, 

taikant EGF bendrai finansuojamas priemones, numatyta skirti 875 darbuotojams); 

                                                 
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 EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos 

sąlygos ir kad todėl Vokietija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;  

2. pažymi, kad 2013 m. balandžio 12 d. Vokietijos valdžios institucijos pateikė paraišką 

finansinei paramai iš EGF gauti ir kad 2013 m. spalio 16 d. Komisija pateikė paraiškos 

vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo įvertinta greitai, per 6 mėnesius; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl darbuotojų, atleistų iš įmonės „First Solar Manufacturing 

GmbH“, tuoj pat 4 procentiniais punktais išaugs nedarbo lygis; šiame regione 

(Brandenburgo žemėje) nedarbo lygis jau dabar didesnis nei vidutinis (11,3 proc. 

palyginti su 7,4 proc. nacionaliniu vidurkiu 2013 m. vasario mėn.); 

4.  mano, kad iš saulės energijos gamybos įmonės „First Solar Manufacturing GmbH“ 

darbuotojai atleidžiami dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir 

nurodo, kad Kinija sukūrė didžiulį perteklinį saulės modulių gamybos pajėgumą ir kartu 

visame pasaulyje krito paklausa, dėl šių priežasčių kainos sumažėjo 40 proc., palyginti su 

ankstesniais metais, ir todėl 2013 m. teko uždaryti dvi gamyklas;  

5. pažymi, kad atleidimai iš darbo, apie kuriuos kalbama, yra platesnės apimties 

restruktūrizavimo plano dalis ir kad pagal tą planą bendras įmonės „First Solar 

Manufacturing GmbH“ darbuotojų skaičius sumažintas 30 proc., siekiant labai sumažinti 

įmonės bendrus gamybos pajėgumus, ir dėl to buvo uždarytos abi Vokietijoje esančios 

įmonės gamyklos; pabrėžia EGF paramos, kuria reaguojama į darbuotojų atleidimus dėl 

neplanuotų rinkos pokyčių, susijusių su globalizacija, pridėtinę vertę; 

6. palankiai vertina tai, kad Vokietijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams 

skubią paramą, 2013 m. sausio 1 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą 

dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų rinkiniui) nusprendė pradėti 

taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones; pažymi, kad atleisti darbuotojai, 

prieš dalyvaudami EGF priemonėse, taip pat pasinaudojo ESF parama; džiaugiasi, kad 

Vokietijos valdžios institucijos patvirtino, jog buvo imtasi reikalingų atsargumo 

priemonių, kad nesidubliuotų Sąjungos fondų teikiamas finansavimas; 

7. pažymi, kad bendrai finansuojamas suderintas individualioms reikmėms pritaikytų 

paslaugų paketas apima priemones, kuriomis siekiama vėl integruoti į darbo rinką 875 

atleistus darbuotojus, pavyzdžiui, kvalifikacijos kėlimą, mokymo valdymą, praktinius ir 

panašią kvalifikaciją turinčių darbuotojų seminarus, paramos paslaugas ir tarptautinę 

darbo paiešką, nuodugnų kuriančių verslą asmenų konsultavimą, darbo paiešką, 

integravimosi į darbo rinką dotaciją, tolesnę įsidarbinančių ir darbo tebeieškančių asmenų 

priežiūrą bei dienpinigius; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau nei pusė EGF paramos bus skirta išmokoms – 

teigiama, kad 875 darbuotojai turėtų gauti dienpinigius aktyvaus dalyvavimo priemonėse 

laikotarpiu (numatomos išlaidos sudarys 2 714 EUR vienam darbuotojui per devynis 

mėnesius); be to, pažymi, kad taikant priemones bus naudojamos ir vienkartinės išmokos, 

vadinamasis aktyvumo priedas, lygus 1 869 EUR, kurį gaus 200 darbuotojų, greitai 

radusių darbą be tolesnės pagalbos po to, kai pasinaudos tomis priemonėmis; 



 

 

9. primena, kad EGF parama visų pirma turėtų būti skiriama darbo paieškoms ir mokymo 

programoms, o ne tiesiogiai prisidėti prie finansinių išmokų; pažymi, kad tokios išmokos, 

jei jos įtraukiamos į paketą, turi būti papildomojo pobūdžio ir niekuomet neturėtų pakeisti 

išmokų, kurias, kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose ar kolektyvinėse sutartyse, turi 

mokėti valstybės narės ar įmonės; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad pagal naują 2014–

2020 m. EGF reglamentą bus ribojamas finansinių išmokų įtraukimas į paketą, jos galės 

sudaryti ne daugiau kaip 35 proc. priemonių išlaidų, ir kad neproporcinga išmokų dalis 

nebus kartojama įsigaliojus naujam reglamentui; 

10. palankiai vertina tai, kad socialiniai partneriai patvirtino iš įmonės „First Solar 

Manufacturing GmbH“ atleistiems darbuotojams skirtą socialinį planą, ir tai, kad 

perkėlimo bendrovė parengs ir valdys suderintą prie individualių poreikių pritaikytų 

paslaugų paketą; pažymi, kad jos veiklos per pirmuosius šešis mėnesius išlaidas padengs 

įmonė „First Solar Manufacturing GmbH“ ir ESF, naudodamasis savo federaline 

programa, ir kad perkėlimo bendrovės paslaugos bus išplėstos naujoms priemonėms, 

kurias finansuoja EGF; pabrėžia, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir 

naudojantis EGF lėšomis bus įgyvendinama vyrų ir moterų lygybės politika bei taikomas 

nediskriminavimo principas; 

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

mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei 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; 

12. pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų 

paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis 

priemonėmis papildomi Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; 

pabrėžia, kad Vokietijos 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; 

13. 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 procedūros patobulinimai bus įtraukti į naująjį reglamentą dėl EGF (2014–

2020 m.) ir kad bus pasiektas didesnis EGF naudojimo efektyvumas, skaidrumas bei 

pastebimumas; 

14. 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 nuolatinį 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;  



 

 

15. 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;  

16. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

17. paveda Pirmininkui pasirašyti 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. 



 

 

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 (Vokietijos 

paraiška „EGF/2013/003 DE/First Solar“) 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2013/789/ES.) 


