
 

 

P7_TA(2014)0350 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. 

Paraiška „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“  

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 

fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 

Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 

biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška 

„EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 

2014/2027(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0116 

– C7-0101/2014), 

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

(EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą1 

(toliau – EGF reglamentas), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2, ypač į 

jo 12 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo3 (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 

13 punktą, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio dialogo 

procedūrą, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0260/2014), 

A. kadangi Europos 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 2013 m. 

gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos 

                                                 
1  OL L 406, 2006 12 30, p. 1. 
2  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
3  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 



 

 

finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau bei kuo 

veiksmingiau prieinama, 

C. kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“1 dėl EGF 

finansinės paramos, nes iš Grupo Santana ir 15 tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies 

įmonių per atskaitinį laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 15 d. iki 2012 m. kovo 15 d. buvo 

atleista 330 darbuotojų (iš jų parama taikant EGF bendrai finansuojamas priemones 

numatyta 285 darbuotojams), 

D. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo 

kriterijus, 

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad tenkinamos EGF reglamento 2 straipsnio 

c dalyje išdėstytos sąlygos ir kad dėl to Ispanija turi teisę gauti finansinę paramą pagal tą 

reglamentą;  

2. atkreipia dėmesį į Komisijos paaiškinimą, kad 330 darbuotojų atleidimas per ataskaitinį 

laikotarpį ir papildomas 689 darbuotojų atleidimas buvo vykdomi pagal tą pačią 

kolektyvinio atleidimo tvarką ir kad dėl šių atleidimų, taip pat dėl labai pažeidžiamos 

ekonominės ir socialinės regiono padėties išpildoma EGF reglamento 2 straipsnio 

c punkte numatyta išskirtinio atvejo sąlyga;  

3. pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos 2012 m. gegužės 16 d. pateikė paraišką EGF 

finansinei paramai gauti, ir apgailestauja, kad tik 2014 m. kovo 5 d. Europos Komisija 

pateikė savo vertinimą; apgailestauja dėl ilgo 22 mėnesius trukusio vertinimo laikotarpio 

ir laikosi nuomonės, kad šis delsimas prieštarauja Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo tikslui teikti skubią pagalbą atleistiems darbuotojams; 

4. mano, kad darbuotojų atleidimas iš Grupo Santana ir 15 tiekėjų bei tolesnės gamybos 

grandies įmonių yra susijęs su esminiais globalizacijos nulemtais pasaulio prekybos 

sistemos struktūriniais pokyčiais, nes sumažėjo ES tenkanti pasaulinės motorinių 

transporto priemonių gamybos rinkos dalis ir sparčiai auga Azijos rinkos, kuriose ES 

gamintojų gebėjimai išnaudoti galimybes yra mažesni; 

5. pažymi, kad minėtųjų 330 darbuotojų atleidimas ir dėl tos pačios priežasties įvykdytas 

689 darbuotojų atleidimas prieš keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį ir po jo daro didelį 

neigiamą poveikį užimtumui ir ekonomikai NUTS III ir vietos lygmenimis ir blogina jau 

ir taip nestabilią ekonominę padėtį nukentėjusiose teritorijoje; 

6. pažymi, kad tai dar viena EGF paraiška, susijusi su darbuotojų atleidimu automobilių 

pramonės sektoriuje, ir kad šiame sektoriuje pateikta daugiausia paraiškų dėl EGF 

paramos pagal krizės ir globalizacijos kriterijus (17 paraiškų); pažymi, kad šiuo dar vienu 

atveju, susijusiu su automobilių pramone, parodoma, kad reikia numatyti Sąjungos 

pramonės strategiją, ir atskleidžiama, kaip EGF lėšomis padedama darbuotojams 

restruktūrizavimo procese; 

7. teigiamai vertina tai, kad Andalūzijos regionas, kuriame nedarbo lygis daug didesnis negu 

nacionalinio ir Sąjungos nedarbo lygio vidurkis, naudojasi EGF lėšomis; atkreipia dėmesį 

                                                 
1 Santana Motor S.A.U.; Santana Motor Andalucía S.L.U. ir Santana Militar S.L.U. 



 

 

į tai, kad EGF lėšomis jau buvo remiami Andalūzijoje įsisteigusios įmonės Delphi 

darbuotojai (EGF/2008/002 Delphi); 

8. palankiai vertina tai, kad Ispanijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams 

skubią paramą, 2011 m. rugpjūčio 1 d., dešimt mėnesių iki EGF paraiškos pateikimo ir 

gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam 

suderintam paketui, nusprendė nukentėjusiems darbuotojams pradėti teikti prie 

individualių poreikių pritaikytas paslaugas; 

9. pažymi, kad suderintas bendrai finansuotinas individualiems poreikiams pritaikytų 

paslaugų paketas apima 285 atleistų darbuotojų reintegravimo į darbo rinką priemones, 

pavyzdžiui, profesinį mokymą darbo vietoje, konsultavimą verslo projektų klausimais, 

paramą darbuotojams aktyviai ieškant darbo ir tinkamų darbuotojų paiešką;  

10. palankiai vertina tai, kad siūlomo mokymo trukmė yra gana ilga ir kad mokymas bus 

papildytas veikla darbo vietoje; teigiamai vertina tai, kad mokymas bus derinamas su 

verslo parke įsikūrusių įmonių įgūdžių ir kvalifikacijos poreikiais – tai sudaro dalį 

priemonių, papildančių EGF lėšomis finansuojamą paketą; 

11. šiomis aplinkybėmis palankiai vertina tai, kad Linareso miestas, kuriam didelį poveikį 

padarė grupės Santana (ir jos tiekėjų) uždarymas, nes ji buvo pagrindinis darbdavys 

savivaldybėje, pradėjo taikyti visuotinį ir visapusišką požiūrį, kuris atspindimas Grupo 

Santana verslo parko atkūrimo strategijoje siekiant pritraukti naujus investuotojus; laikosi 

nuomonės, kad dėl Linareso miesto sprendimo pagerinti verslo aplinką bus padidintas 

darbuotojams skirtų EGF priemonių poveikis; 

12. palankiai vertina tai, kad Linareso miestas dėl paketo konsultavosi su socialiniais 

partneriais (profesinėmis sąjungomis MCA-UGT Andalucía ir Federación de la industria 

de CCOO-Andalucía) ir kad socialiniai partneriai stebi priemonių įgyvendinimą, ir kad 

įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą bus 

taikomi moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principai; 

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 paslaugų paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie 

atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad EGF lėšomis bus teikiamos vadinamosios mokymo išmokos, 

kurios sudaro 150 proc. Ispanijos minimalaus darbo užmokesčio; tačiau palankiai vertina 

tai, kad Komisija patvirtino, jog šios išmokos nepakeičia bedarbio pašalpų ir bus 

skiriamos papildant pagal nacionalinius teisės aktus mokamas bedarbio pašalpas; 

atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad pagal naująjį 2014–2020 m. EGF reglamentą 

finansinių išmokų įtraukimas į rinkinį bus ribojamas iki 35 proc. priemonių išlaidų ir kad 

atitinkamai išmokų lygis suderintame pakete pagal šį naująjį reglamentą nebebus toks 

aukštas; 

15. palankiai vertina Ispanijos regioninių ir Linareso miesto vietos valdžios institucijų 

iniciatyvą investuoti į pramonės infrastruktūrą ir atnaujintos pramonės zonos reklamą 

siekiant pritraukti naujų bendrovių ir įvairinti jos pramonės struktūrą, o ne susitelkti ties 

automobilių pramonės sektoriumi; pabrėžia, kad šių pastangų nesiūloma bendrai 



 

 

finansuoti EGF lėšomis, bet jos yra finansuojamos iš regioninių ir vietos biudžetų, kurie 

yra griežtai apriboti dėl uždarytos gamyklos praradus mokestines pajamas; 

16. 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 

Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami 

taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines 

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

visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos 

finansuojamos paslaugos; 

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

remiama pakartotinė atskirų iš darbo atleistų darbuotojų integracija sudarant galimybę 

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;  

18. palankiai vertina Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą naujajame EGF 

reglamente 2014–2020 m. laikotarpiu vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo 

kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų 

priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir 

sutrumpinti Europos Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo 

laiką, išplėsti tinkamų finansuoti veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įrašant 

savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui 

steigti;  

19. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

20. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir pasirūpinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

21. 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 

2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 

susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 

finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“) 

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/253/ES.) 


