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Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“  

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Estijos paraiška „EGF/2016/003 EE/naftos ir 

chemijos produktai“) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016), 

– 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 (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, ypač į jo 13 punktą, 

– atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. 

Tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0314/2016), 

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

dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir 

ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir 

                                                 
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. 



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. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos 

prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos 

finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir 

veiksmingiau prieinama; 

C. kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą 

vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį 

įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF 

paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant 

jų 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 Estija pateikė paraišką „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“ dėl 

finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, 

kuris priskiriamas NACE 2 red. 19 skyriui (Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba) 

ir 20 skyriui (Chemikalų ir chemijos produktų gamyba); kadangi Estija nėra suskirstyta 

į NUTS 2 lygio regionus ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 800 iš 

1 550 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti; 

E. kadangi paraiška pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų 

intervencijos kriterijų, nukrypstant nuo to reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte 

nustatytų kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį 

laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus 

ekonomikos sektoriuje ir yra viename valstybės narės NUTS 2 lygio regione arba 

dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 

darbuotojų; 

F. kadangi pastarųjų pasaulio naftos rinkos svyravimų, bendros Europos tarptautinės 

prekybos trąšomis padėties suprastėjimo (Kinijos gamintojų naudai) ir pigių dujų 

regionų už Europos ribų sumažėjimo sąlygomis įmonės „Eesti Energia AS“, „Nitrofert 

AS“ ir „Viru Keemia Grupp AS“ uždarė gamyklas arba sumažino gamybą, todėl buvo 

nutrauktos darbo sutartys su daugeliu darbuotojų; 

G. kadangi Estija nusprendė pateikti vieną regioninę paraišką dėl visų šių atleistų 

darbuotojų, nes toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laikotarpiu buvo atleisti labai panašios 

kvalifikacijos darbuotojai; 

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos 

sąlygos, todėl Estija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 131 358 EUR 

paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 885 597 EUR, prie 

individualių poreikių pritaikytoms paslaugoms, apimančioms formaliųjų studijų išlaidų 

apmokėjimą, profesinio rengimo išlaidų kompensavimą darbdaviams, profesinį rengimą 

darbo rinkos sąlygomis, darbo praktiką ir konsultacijas įsiskolinimo klausimais, 

psichologines konsultacijas, studijų išmoką, susijusią su formaliosiomis studijomis, estų 

kalbos kursams skirtas stipendijas ir su transportu bei apgyvendinimu susijusias 

išmokas, teikti; 



2. teigiamai vertina pirmąją Estijos EGF paraišką; mano, kad EGF galėtų būti itin vertinga 

priemonė siekiant padėti darbuotojams iš tų Sąjungos šalių, kurių ekonomika yra maža 

ir labiau pažeidžiama; 

3. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino nuo Estijos valdžios 

institucijų 2016 m. liepos 6 d. pateiktos paraiškos gavimo ir 2016 m. rugsėjo 28 d. baigė 

savo vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią 

dieną informavo Parlamentą; 

4. pažymi, kad ilgainiui Sąjunga prarado pirmaujančią poziciją pasaulyje cheminių 

medžiagų pardavimo srityje, kuri atiteko Kinijai, per tą patį laikotarpį padidinusiai 

pardavimo apimtį nuo 9 proc. iki beveik 35 proc.; primena, kad mineralinių trąšų 

gamybai reikia labai daug energijos (dujų kainos sudaro iki 80 proc. visų gamybos 

sąnaudų); pažymi, kad per pirmuosius du 2016 m. mėnesius dėl mažėjančių naftos 

kainų Estijos mineralinio kuro eksportas sumažėjo 25 proc., palyginti su tuo pačiu 

laikotarpiu prieš metus; pabrėžia, kad Estijoje daug pramonės sektorių priklauso nuo 

naftos ir dujų kainų; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad vietos ir regiono ekonomikai ir užimtumui šie atleidimai iš 

darbo veikiausiai padarys didelį poveikį; 

6. palankiai vertina Estijos sprendimą į vieną regioninę paraišką įtraukti du ekonomikos 

sektorius, nes darbuotojai buvo atleisti tame pačiame regione, taigi taip sumažės 

administracinė našta ir bus įmanoma organizuoti bendras priemones atleistiems abiejų 

sektorių darbuotojams; 

7. palankiai vertina tai, kad parengta regioninės plėtros strategija, išdėstyta 2015–2020 m. 

Rytų Virumos veiksmų plane1, kurioje logistika ir turizmas įvardyti kaip turintys 

galimybę augti sektoriai; pripažįsta, kad siekiant skatinti augimą ir įvairinti ekonominę 

struktūrą pradėti infrastruktūros projektų įgyvendinimo darbai; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad priemonėmis pasinaudos palyginti nedidelis skaičius atleistų 

darbuotojų (800 iš 1 550), ką galima būtų paaiškinti tuo, jog siekta, kad priemonės būtų 

skirtos ypač darbo rinkos atžvilgiu pažeidžiamiems darbuotojams, taip pat tuo, kad kai 

kurie darbuotojai nurodė negalėsiantys pasinaudoti Estijos numatytomis priemonėmis; 

atkreipia dėmesį į palyginti didelę tikslinių naudos gavėjų, kurie nėra ES piliečiai, 

procentinę dalį (63,3 proc.); 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad EGF bendrai finansuojamos prie individualių poreikių 

pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima formaliųjų studijų išlaidų 

apmokėjimą, profesinio rengimo išlaidų kompensavimą darbdaviams, profesinį rengimą 

darbo rinkos srityje, estų kalbos kursus, darbo praktiką ir konsultacijas; pažymi, kad 

Estija pateikė reikiamos informacijos apie veiksmus, kurie atitinkamai įmonei privalomi 

pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis, ir patvirtino, kad finansinė 

parama iš EGF nepakeis tokių veiksmų; 

10. pažymi, jog Estija taip pat pareiškia, kad suderintų priemonių paketas atitinka tikslą 

pereiti prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos ir turi didelį potencialą 

padėti pasiekti šį tikslą, o tai atitinka EGF reglamento 7 straipsnio nuostatas; 

                                                 
1 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-

virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


11. palankiai vertina tai, kad, siekiant parengti suderintą prie individualių poreikių 

pritaikytų paslaugų paketą, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu buvo vykdytos 

konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant profesines sąjungas, darbdavių 

asociacijas, įmones ir valstybines užimtumo tarnybas; 

12. pažymi, kad išlaidos veiksmams pagal EGF reglamento 7 straipsnio 4 dalį, būtent 

parengiamajai, valdymo, informavimo, viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai, 

sudaro pakankamai didelę visų išlaidų dalį (7,7 proc.); 

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

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

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

darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos; 

14. pažymi, kad pajamų rėmimo priemonių suma sudarys 27,25 proc. visos prie 

individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos, taigi ji bus mažesnė už EGF 

reglamente nustatytą maksimalią 35 proc. dalį, taip pat pažymi, kad tos priemonės 

taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos 

ar mokymosi veikloje; 

15. atkreipia dėmesį į tai, kad techninės pagalbos išlaidoms tenka palyginti didelė visų 

išlaidų procentinė dalis; mano, kad tai yra pagrįsta, atsižvelgiant į tai, kad tai pirmoji 

Estijos paraiška dėl EGF paramos; 

16. pažymi, kad Estija patvirtino, jog 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 esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų; 

17. pažymi, kad šie veiksmai parengti atsižvelgiant į Estijos regioninės plėtros strategijoje 

nustatytus poreikius ir suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir 

tvarios ekonomikos; 

18. prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF paramos 

teikimo atvejais susijusiais dokumentais; 

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 

Estijos paraišką „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“ 

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

2016/2099.) 


