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Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas pagal paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“  

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2016/008 FI/Nokia 

Network Systems“) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017), 

– 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, 

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

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

jo 12 straipsnį, 

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

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo3, ir ypač į jo 13 punktą, 

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

Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 13 punktą, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0196/2017), 

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

dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų 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. 



 

 

ekonomikos krizės, 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. 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 Sąjunga skatina globalizaciją; kadangi Sąjunga rūpinasi asmenimis, kurie šiuo 

metu patiria pasaulio rinkos pokyčius; kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi 

Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį 

mobilizavimo kriterijų, nustatyti, kad Sąjungos finansinis įnašas yra 60 % bendrų 

numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų 

ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir 

finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti; 

D. kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ dėl 

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

kuris priskiriamas NACE 2 red. 26 skyriui (Kompiuterių, elektroninių ir optinių 

gaminių gamyba), iš bendrovės „Nokia Oy“ (toliau – „Nokia Network Systems“) ir trijų 

tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių, veikiančių daugiausia NUTS 2 lygio 

regionuose Helsinkis-Ūsima (Ūsima) (FI1B),Vakarų Suomija (Pirkanma) (FI19) ir 

Šiaurės ir Rytų Suomija (Šiaurės Pohjanma) (FI1D) ir kadangi tikimasi, kad 

priemonėmis pasinaudos 821 iš 945 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF 

paramai gauti; 

E. ši paraiška buvo pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 

nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį 

valstybėje narėje turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant iš tiekimo ir 

tolesnės gamybos grandies įmonių atleistus darbuotojus; 

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte 

nustatytos sąlygos ir kad todėl Suomija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 

2 641 800 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 4 403 000 EUR; 

2. pažymi, kad Suomija paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. lapkričio 

22 d. ir kad, Suomijai sparčiai suteikus papildomą informaciją, 2017 m. balandžio 7 d. 

Komisija baigė tos paraiškos vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą; 

3. primena, kad jau pateikta 15 su kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos 

sektoriumi susijusių EGF paraiškų; tris iš jų pateikė Suomija1 ir visos jos buvo pagrįstos 

globalizacijos kriterijumi; pažymi, kad keturios paraiškos iš 15 buvo susijusios su 

bendrovėmis „Nokia“; atkreipia dėmesį į tai, kad galutinėse ataskaitose dėl 2012 m. 

paraiškos nurodoma, jog po dvejų metų nuo tos dienos, kai Suomija pateikė paraišką dėl 

EGF paramos, 44 proc. EGF veikloje dalyvavusių asmenų turėjo darbą, o, kalbant apie 

2013 m. paraišką, darbą turėjo 65 proc. dalyvių; tikisi, kad Komisija į laikotarpio 

                                                 
1  EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia. 



 

 

vidurio vertinimą, kurį reikia pateikti iki 2017 m. birželio 30 d.1, įtrauks išsamią 

informaciją apie EGF paramą gaunančių asmenų ilgalaikės reintegracijos į darbo rinką 

lygį, kaip jau raginta Parlamento 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliucijoje2; 

4. primena, kad IRT sektorius atlieka itin svarbų struktūrinį vaidmenį Suomijos 

ekonomikoje; mano, kad pastarieji atleidimai iš bendrovės „Nokia Oy“ atspindi 

tendenciją, veikiančią visą Suomijos technologijos pramonę, kurioje darbuotojų skaičius 

pastaruosius dvejus metus yra itin nestabilus dėl didelio spaudimo padidinti 

veiksmingumą ir išlaikyti produktų konkurencingumą; 

5. primena, kad IRT sektorius yra labai jautrus pokyčiams pasaulio rinkoje; pažymi, kad 

šiame sektoriuje vyksta pasaulinė konkurencija ir tai reiškia, kad visi rinkos veikėjai 

gali konkuruoti dėl tų pačių klientų, o darbuotojų buvimo vieta ir kultūrinė aplinka turi 

mažai reikšmės; 

6. pažymi, kad atleidimai iš bendrovės „ Nokia Oy“ yra jos transformacijos programos, 

reikalingos, kad ji sugebėtų konkuruoti su konkurentais iš Rytų Azijos, dalis; 

7. pabrėžia, kad, kartu su „Siemens“ įsteigusi bendrąją tinklų technologijų įmonę, „Nokia 

Oy“ ėmėsi priemonių, įskaitant jos išteklių perkėlimą į ateities technologijas ir 

darbuotojų skaičiaus mažinimą, kuriomis siekiama jos metines veiklos išlaidas iki 

2018 m. pabaigos sumažinti 900 mln. EUR; 

8. pažymi, kad visi iš bendrovės „Nokia Oy“ 2016 m. atleisti darbuotojai yra baigę 

universitetą (40 %) arba turi vidurinį išsilavinimą (60 %) ir yra dirbę programavimo ir 

projektavimo srityje, o jų profesiniai įgūdžiai daugeliu atveju yra pasenę; pažymi, kad 

21 % tikslinių paramos gavėjų yra vyresni kaip 54 metų amžiaus, t. y. tokio amžiaus, 

kai vėl įsidarbinti darbo rinkoje yra labai sunku; be to, pažymi, kad dviejuose iš trijų 

susijusių regionų nedarbo lygis seniai yra didesnis už nacionalinį vidurkį ir kad aukštą 

išsilavinimą turinčių asmenų nedarbo lygis šiuose regionuose apskritai yra aukštas, o 

padėtis yra itin sudėtinga vyresnių kaip 50 metų amžiaus darbuotojų atveju; 

9. pripažįsta, kad Suomija parengė suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų 

paketą konsultuodamasi su suinteresuotaisiais subjektais, Ekonomikos reikalų ir 

užimtumo ministerija, subūrusi darbo grupę, į kurią buvo įtraukti tikslinių paramos 

gavėjų, socialinių, nacionalinių ir regionų partnerių atstovai; 

10. pažymi, kad Suomija planuoja taikyti septynių rūšių priemones: i) konsultuojamojo 

ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir verslo paslaugas, 

iii) profesinį mokymą, iv) veiklos pradžios dotacijas, v) ekspertų vertinimus, vi) darbo 

užmokesčio subsidijas ir vii) kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidas padengiančias 

išmokas; pažymi, kad šie veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės; pažymi, kad 

šios priemonės padės atleistiems darbuotojams vėl įsidarbinti; 

11. pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sieks 13,34 proc. visos prie individualių 

poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos – tai daug mažiau negu EGF reglamente 

nustatyta maksimali 35 proc. riba, taip pat kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus 

                                                 
1   Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 20 straipsnis. 
2  2016 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės 
(Priimti tekstai, P8_TA(2016)0361). 



 

 

tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje; 

12. palankiai vertina EURES tinklo paslaugos naudojimą siekiant darbo ieškantiems 

asmenims persiųsti darbo užsienyje skelbimus; pažymi, kad regioniniu lygmeniu, 

bendradarbiaujant su EGF ir EURES tarnybomis, bus rengiami tarptautinės darbuotojų 

paieškos renginiai; palankiai vertina šias priemones ir tai, kad Suomijos valdžios 

institucijos ragina atleistus darbuotojus visapusiškai naudotis turima laisvo judėjimo 

teise; 

13. palankiai vertina įvairias teiktinas mokymo ir konsultavimo paslaugas, taip pat paramą 

darbo už Suomijos ribų ieškantiems asmenims ir pradedančiosioms įmonėms; mano, 

kad šios priemonės yra ypač tinkamos atsižvelgiant į susijusių darbuotojų amžių ir 

gebėjimus; 

14. teigiamai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos nukentėjusiems darbuotojams 

pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas 2016 m. birželio 2 d., t. y. 

gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam 

suderintam paslaugų paketui; 

15. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis 

remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų 

numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti 

pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; 

16. palankiai vertina tai, kad informavimo ir viešinimo veiklai skiriama 59 000 EUR, ir 

pabrėžia, jog svarbu reikalavimus atitinkančius paramos gavėjus skatinti naudotis EGF 

remiamomis paramos priemonėmis; 

17. pažymi, kad kontrolei ir ataskaitų teikimui skirta pakankamai lėšų; pažymi, kad nuolat 

teikiamos ataskaitos dėl EGF remiamų paslaugų padės teisingai naudoti lėšas; palankiai 

vertina tai, kad 20 000 EUR suma skiriama kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai; 

18. pažymi, kad „Nokia Network Systems“ įvykdė savo teisinius įsipareigojimus ir 

pasikonsultavo su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais; 

19. pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems 

veiksmams neteikiama pagalba pagal kitas Sąjungos finansines priemones; 

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

mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei 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; 

21. primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal 

nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar 

sektorių restruktūrizavimo priemonių; pažymi, jog Suomija patvirtino, kad parama iš 

EGF iš tiesų nepakeis minėtų veiksmų ir priemonių; 

22. rekomenduoja, kad valstybės narės ieškotų sąveikų su kitais nacionalinėmis ar Sąjungos 

lėšomis finansuojamais veiksmais ir kartu su EGF priemonėmis naudotų kitas Sąjungos 

programas; 



 

 

23. prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais 

su EGF bylomis; 

24. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

25. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

26. 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 gavus 

Suomijos paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ 

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

2017/951.) 

 

 


