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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2017)0277 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León 

kasyba“  

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla 

y León kasyba“  (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017), 

– 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 (EGF 

reglamentas), 

– 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, 

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

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

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

13 punktą, 

– atsižvelgdamas į trišalį dialogą, 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 (A8-0248/2017), 

                                                 
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. 



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 

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, nustatyti, kad Sąjungos 

finansinis įnašas yra 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 Ispanija pateikė paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León“ dėl finansinės 

paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas 

NACE 2 red. 5 skyriui (Akmens ir rusvųjų anglių kasyba) Ispanijos NUTS 2 lygio 

Kastilijos ir Leono regione (ES41), ir kadangi tikimasi, kad šiomis priemonėmis turėtų 

pasinaudoti 339 atleisti darbuotojai, taip pat 125 jaunesni nei 30 metų amžiaus 

nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jaunuoliai (NEET jaunimas); 

kadangi darbuotojai atleisti iš įmonių „Hullera Vasco Leonesa SA“, „Centro de 

Investigación y Desarrollo SA“, „Hijos de Baldomero García SA“, „Minas del Bierzo 

Alto SL“ ir „Unión Minera del Norte SA“;  

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

intervencijos kriterijų, nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų 

tinkamumo 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 NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose 

NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų; 

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

sąlygos ir kad todėl Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 

1 002 264 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 670 440 EUR; 

2. pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 

2017 m. sausio 20 d. ir kad 2017 m. birželio 2 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą 

pačią dieną informavo Parlamentą;  

3. primena, kad per pastaruosius 10 metų anglių gavyba Sąjungoje ir pasaulinės anglių 

kainos labai sumažėjo, todėl vis daugiau anglių importuojama iš ES nepriklausančių 

šalių ir daugelis Sąjungos anglių kasyklų tampa nepelningos ir yra priverstos užsidaryti; 

atkreipia dėmesį į tai, kad tos tendencijos buvo dar stipresnės Ispanijoje, todėl anglių 

kasybos sektorius buvo reorganizuotas ir pertvarkytas; pabrėžia, kad užimtumui 

Kastilijos ir Leono regione stipriai pakenkė krizė kasybos sektoriuje, ir atkreipia dėmesį 

į tai, kad 2010–2016 m. laikotarpiu Kastilijoje ir Leone uždaryta dešimt anglių kasybos 



įmonių; 

4. pažymi, kad Ispanija prašė leisti nukrypti nuo 4 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, 

remiantis tuo, kad teritoriją, kurioje atleidžiami darbuotojai, sudaro daug mažų izoliuotų 

miestų atokiame ir retai apgyvendintame Kantabrijos kalnų slėnyje, kurių dauguma yra 

labai priklausomi nuo anglių kasybos ir kuriuose susisiekimo galimybės yra ribotos, ir 

todėl ši teritorija gali būti laikoma maža darbo rinka pagal 4 straipsnio 2 dalį; 

5. visų pirma atkreipia dėmesį į itin mažą gyventojų tankumą, problemas, susijusias su 

kalnuotu reljefu, ir sudėtingą užimtumo padėtį šiaurinėse Leono ir Palensijos 

provincijose; išreiškia susirūpinimą dėl žymaus gyventojų skaičiaus sumažėjimo, kuris 

atitinkamai didžiausias jaunesnių nei 25 m. asmenų amžiaus grupėje; 

6. pažymi, kad pasinaudojant finansine parama bus siekiama padėti 339 atleistiems 

darbuotojams, iš kurių 97 proc. yra vyrai; 

7. palankiai vertina Ispanijos sprendimą teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie 

individualių poreikių pritaikytas paslaugas ne daugiau kaip 125 jaunesniems nei 30 m. 

amžiaus nesimokantiems ir nedirbantiems (NEET) jaunuoliams; supranta, kad šios 

paslaugos apims paramą tiems, kurie norėtų pradėti savo verslą; 

8. pažymi, kad priemonės bus nustatomos vadovaujantis tyrimu dėl darbo vietų kūrimo ir 

gamybinės veiklos Kastilijos ir Leono regione, kurį reikės atlikti, siekiant geriau 

apibrėžti priemonių pakete numatytas iniciatyvas; 

9. pažymi, kad atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie įtraukti į šią paraišką, 

Ispanija planuoja taikyti šešių rūšių priemones: i) įžanginiai ir informaciniai 

susirinkimai, ii) profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, iii) intensyvi pagalba 

ieškant darbo, iv) tarpsektorinių įgūdžių ir gebėjimų mokymas ir profesinis rengimas, v) 

verslumo skatinimas ir vi) parama verslui steigti, taip pat paskatų programa;  

10. pažymi, kad paskatoms numatyta suma sieks 19,53 proc. visos prie individualių 

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

reglamente nustatytą maksimalią 35 proc. dalį; taip pat pažymi, jog šios priemonės 

taikomos su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo 

paieškos ar mokymų veikloje; 

11. pažymi, kad rengiami mokymų kursai apims praktinius seminarus darbo paieškos 

metodų tema ir mokymus, susijusius su asmeniniais bei socialiniais įgūdžiais, 

informacinių ir ryšių technologijomis (IRT) ir užsienio kalbomis, ir kad vykdant 

profesinius mokymus daugiausia dėmesio bus skiriama su kasyba susijusių įgūdžių, 

kurie galėtų praversti kituose ekonomikos sektoriuose, tobulinimui arba įgūdžių, svarbių 

tokiuose sektoriuose, kaip antai, turizmo ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos 

kaimo vietovėse, aplinkos atkūrimas kasyklų regionuose, miško atkūrimas ir 

kraštovaizdis, ugdymui; 

12. palankiai vertina tai, kad konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 

profesines sąjungas, verslo asociacijas, Ekonominės plėtros, naujovių, finansavimo ir 

verslo tarptautinimo regioninę agentūrą bei viešąjį fondą, priklausantį regiono 

valstybinei užimtumo tarnybai, buvo vykdomos regioniniu lygmeniu siekiant parengti 

suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir kad suteikiant 

galimybę pasinaudoti EGF finansuojamomis paramos priemonėmis ir jas įgyvendinant 



bus laikomasi moterų ir vyrų lygybės politikos bei nediskriminavimo principo; 

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

individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas 

darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie 

efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; 

14. palankiai vertina tai, kad teikiant galimas paskatas numatyta galimybė dengti 

priklausomų asmenų globėjų išlaidas, atsižvelgiant į tikėtiną teigiamą poveikį lyčių 

pusiausvyrai; ragina Komisiją pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip išnaudojama ši 

galimybė; 

15. primena, kad reikia skubiai pertvarkyti Sąjungos ekonomikos sektorius ir skatinti 

atitinkamų darbo vietų kūrimą atsižvelgiant į Paryžiaus COP 21 susitarimą; 

16. pažymi, kad svarbu pradėti informavimo kampaniją, siekiant, kad informacija pasiektų 

tuos NEET jaunuolius, kurie galėtų atitikti šių priemonių teikimo reikalavimus, 

užtikrinant lyčių pusiausvyrą visais įmanomais atvejais; 

17. ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie 

sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip 

pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie 

pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;  

18. pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai 

neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio 

dvigubo finansavimo ir kad tinkami finansuoti veiksmai papildys struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamus veiksmus; 

19. 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; 

20. palankiai vertina tai, kad į intervencijos planą bus įtraukta stebėsenos iniciatyva, kurią 

vykdant turėtų galėti dalyvauti socialiniai subjektai ir kurios tikslas yra užtikrinti, kad 

pasiūlymas būtų įgyvendintas laikantis rekomendacijų, kurios bus pateiktos profesinio 

mokymo paklausos ir aktyvumo galimybių tyrime, kuris turės būti atliktas kaip pagal šią 

iniciatyvą numatytų veiksmų dalis, taip pat garantuoti patikimą paskirtų lėšų valdymą; 

21. primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais 

dokumentais, susijusiais su EGF bylomis; 

22. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui; 

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

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

24. 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 

Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ 

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

2017/1372.)7 


