
 

 

  

 EUROPOS PARLAMENTAS 2014 - 2019 

 

PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2014)0080 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/010 IT/Whirlpool“ (Italija)  

2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo 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 (Italijos paraiška 

EGF/2014/010 IT/Whirpool) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 

(2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/20061 (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 trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 

13 punktą, 

                                                 
1  OL L 347, 2013 12 20, p. 855. 
2  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
3  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 



 

 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0064/2014), 

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems 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 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 priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą 

vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą 

iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos 

atliekamo EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos 

atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių 

veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir 

jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti; 

D. kadangi 2014 m. birželio 18 d., po to, kai iš įmonės „Whirlpool Europe S.r.l.“, 

vykdžiusios veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 27 skyriui 

(„Elektros įrangos gamyba“), ir penkių tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonių 

buvo atleisti 608 darbuotojai, Italijos valdžios institucijos pateikė paraišką 

EGF/2014/010 IT/Whirlpool; 

E. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo 

kriterijus; 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad šią paraišką Italijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi 

EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto intervencijos kriterijaus, pagal 

kurį reikalaujama, kad per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje 

būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių 

asmenų veikla, įskaitant jos tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonėse atleistus 

darbuotojus ar savarankiškai dirbusius asmenis; pritaria Komisijai, kad tame reglamente 

nustatytos sąlygos įvykdytos ir kad todėl Italija turi teisę gauti finansinę paramą pagal tą 

reglamentą; 

2. pažymi, kad 2014 m. birželio 18 d. Italijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF 

finansinei paramai gauti ir 2014 m. spalio 28 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; 

palankiai vertina tai, kad Komisija laikėsi trumpo 12 savaičių termino, nustatyto EGF 

reglamente; 

3. pažymi, kad Italijos institucijos teigia, jog pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė labai 

paveikė Italijos namų ūkių vartojimo pasirinkimus, namų ūkiai persvarstė savo 



 

 

sprendimus dėl pirkimo, ypač sprendimus dėl ilgalaikio vartojimo prekių, įskaitant 

buitinius prietaisus, pirkimo; 

4. pabrėžia, kad dėl ekonominės ir finansinės krizės labai sumažėjo namų ūkių vartojimas 

ir Italijos didelių buitinių prietaisų rinka sumažėjo 16,5 proc. (nuo 3 174 mlrd. 2010 m. 

iki 2 649 mlrd. 2013 m.); 

5. sutinka, kad staigus elektros įrangos gamybos sumažėjimas 2008–2012 m. yra susijęs su 

pasaulio finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 546/20091, taigi Italija turi teisę gauti EGF finansinę paramą; 

6. pažymi, kad iki šiol pateiktos dar dvi paraiškos dėl EGF paramos elektros įrangos 

gamybos sektoriui2, taip pat dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės; 

7. pažymi, kad dėl šių atleidimų dar labiau pablogės nedarbo padėtis Trento provincijoje, 

kur nuo krizės pradžios nedarbo lygis padvigubėjo – nuo 2,9 proc. 2007 m. iki 6,1 proc. 

2013 m.; pabrėžia, kad užimtumo sumažėjimas atsiliepė statybų (-10,3 proc.) ir 

pramonės (-2,4 proc.) sektoriams ir kad Trentine bedarbių skaičius Italijos nacionalinio 

statistikos instituto (ISTAT) duomenimis 2014 m. pirmąjį ketvirtį buvo apie 18 700, o 

užsiregistravusių provincijos įdarbinimo tarnybose – 41 800; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad, be 502 ataskaitiniu laikotarpiu iš įmonės „Whirlpool“, kuri 

laikoma pagrindine įmone, atleistų darbuotojų, iš penkių tiekėjų bei tolesnės gamybos 

grandies įmonių atleisti 106 darbuotojai taip pat pridėti prie reikalavimus atitinkančių 

paramos gavėjų skaičiaus, tad bendras paramos gavėjų skaičius yra 608 ir visi jie 

laikomi EGF priemonėmis pasinaudosiančiais tiksliniais paramos gavėjais; 

9. pažymi, kad numatytos bendros išlaidos yra 3 150 000 EUR, iš kurių 126 000 EUR 

numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 1 890 000 EUR ir tai yra 

60 proc. visų išlaidų; 

10. palankiai vertina tai, kad Italijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti skubią paramą 

darbuotojams, 2014 m. vasario 4 d. (prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos 

suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui ir net prieš pateikiant paraišką 

finansinei EGF paramai gauti) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie 

individualių poreikių pritaikytas paslaugas; 

11. palankiai vertina tai, kad vykdant derybas dėl remtinų priemonių dalyvavo socialiniai 

partneriai; taip pat palankiai vertina tai, kad profesinės sąjungos dalyvauja stebint 

priemonių taikymą ir galimą pertvarkymą ir yra įtrauktos į rezultatų vertinimo procesą; 

palankiai vertina tai, kad suplanuotos priemonės, jų turinys ir atitinkami jų 

įgyvendinimo aspektai (įskaitant tvarkaraščius) buvo pristatyti buvusiems Spini di 

Gargarolo „Whirpool“ gamyklos darbuotojams ir su jais aptarti keliuose susitikimuose 

(iš viso 15), surengtuose 2014 m. vasario–kovo mėn., ir taip pat palankiai vertina tai, 

kad 393 iš visų šiuose susitikimuose dalyvavusių darbuotojų užsiregistravo dalyvauti 

tose priemonėse; 

                                                 
1  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, 

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26). 

2 EGF/2009/010 LT AB Snaige (COM(2010)0008), EGF/2011/023 IT Antonio Merloni 
(COM(2013)0090). 



 

 

12. pažymi, kad bus teikiamos toliau nurodytos prie individualių poreikių pritaikytos 

paslaugos: informaciniai susirinkimai, priėmimas ir registracija, konsultavimas ir 

orientavimas, įgūdžių vertinimas, bendrasis mokymas ir perkvalifikavimas, profesinis 

mokymas, konsultuojamasis ugdymas, konsultavimas sugrįžus į darbo rinką ir 

konsultavimas verslumo klausimais, darbo paieškos išmoka, dalyvavimo išmoka, su 

kelionėmis į mokymo vietą susijusių išlaidų padengimas ir samdymo išmoka;  

13. pažymi, kad 16,78 proc. numatytų paramos gavėjų nėra ES piliečiai; mano, kad tam 

tikri konsultuojamojo ugdymo elementai galėtų būti ypač naudingi padedant šiems 

paramos gavėjams vėl grįžti į darbo rinką; 

14. pataria įvertinti konkrečius mokymo, perkvalifikavimo ir profesinio rengimo priemonių, 

kurios buvo suteiktos dalyviams, rezultatus, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie 

taikytų priemonių veiksmingumą; 

15. palankiai vertina pagalbos grįžus į darbą ir pagalbos steigiant verslą priemones; 

16. mano, kad įdarbinimo išmoka – tai paskata naujiems darbdaviams vėl įdarbinti dalyvius 

pagal nuolatinę ir ne trumpesnę kaip 12 mėn. sutartį; pažymi, kad manoma, jog mažiau 

nei pusė (250) visų paramos gavėjų dalyvaus šioje priemonėje; 

17. palankiai vertina tai, kad suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos 

įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų; 

18. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie 

individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį reikėtų iš anksto numatyti būsimas 

darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį rinkinį pritaikyti 

prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; 

19. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

20. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, 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 (Italijos paraiška „EGF/2014/010 IT/Whirpool“) 

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

2015/42.) 


