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Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“  

2018 m. kovo 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2017/006 ES/Galicia 

apparel“) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018), 

– 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 (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis 

susitarimas), ypač į jo 13 punktą,  

– atsižvelgdamas į trišalio dialogo 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 (A8-0033/2018), 

                                                 
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 Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir 

pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau; 

C. kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ dėl EGF 

finansinės paramos po to, kai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 

14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba)), NUTS 2 lygio Galisijos (ES11) regione 

Ispanijoje iš darbo buvo atleisti 303 darbuotojai; 

D. kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus 

intervencijos kriterijus, 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 lygmens 

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; 

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

sąlygos ir kad Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 720 000 EUR 

paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 200 000 EUR; 

2. pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. liepos 19 d. ir kad, 

Ispanijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. lapkričio 28 d. Komisija baigė savo 

vertinimą ir 2018 m. sausio 15 d. informavo Parlamentą; 

3. pažymi, kad Ispanija teigia, jog atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos 

sistemos struktūriniais pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos, visų pirma, dėl 

prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais liberalizavimo baigus galioti 2004 m. 

pabaigoje Pasaulio prekybos organizacijos daugiašalei tekstilės sutarčiai, todėl įvyko 

radikalių pasaulio prekybos struktūros pokyčių; 

4. primena, jog numatoma, kad darbuotojų atleidimas iš penkių įmonių sukels didžiulių 

problemų minėtoje teritorijoje ir kad dėl atleidimų kils su darbo kitoje vietoje radimu 

susijusių sunkumų, nes teritorijoje trūksta darbo vietų ir ji yra toli nuo didelių pramonės 

centrų, atleistų darbuotojų išsilavinimo lygis yra mažas, jie įgijo specifinių profesinių 

įgūdžių sektoriuje, kuriame galimybių mažėja, ir yra daug darbo ieškančių asmenų; 

5. pabrėžia, kad Ordesas, kuriame atleisti darbuotojai, labai priklauso nuo drabužių 

pramonės ir kad šiame regione labai sumažėjo drabužių įmonių skaičius pastaraisiais 

metais; apgailestauja, kad BVP vienam gyventojui šiame regione taip pat mažėja; 

6. mano, kad atsižvelgiant į mažėjantį gyventojų skaičių, BVP vienam gyventojui ir 

aptariamo regiono pramoninę bazę paraiška atitinka EGF intervencijos kriterijus, nors 

atleistų darbuotojų skaičius yra mažesnis nei 500; 

7. supranta, kad išaugus importui į Sąjungą buvo daromas spaudimas mažinti kainas ir tai 

turėjo neigiamą poveikį Sąjungos tekstilės sektoriaus įmonių finansinei padėčiai, o 

tekstilės ir drabužių pramonėje pradėjo formuotis bendra tendencija iškelti gamybą į 



 

 

mažesnių sąnaudų šalis už Sąjungos ribų; pripažįsta, kad dėl to Galisijoje nuolat mažėja 

drabužių įmonių skaičius, todėl didėja atleistų iš darbo asmenų skaičius; 

8. pažymi, kad 83,5 % tikslinių paramos gavėjų yra moterys ir kad didžioji jų dalis yra 30–

54 metų amžiaus; pripažįsta, atsižvelgdamas į tai, kad svarbu taikyti aktyvias darbo 

rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šios pažeidžiamos 

grupės galimybes grįžti į darbo rinką; 

9. nerimauja, kad dėl tokių atleidimų gali dar labiau pablogėti nedarbo padėtis, su kuria šis 

regionas susidūrė nuo ekonomikos ir finansų krizės pradžios; 

10. pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Ispanija planuoja 

taikyti šešių rūšių priemones: (i) informaciniai susitikimai ir parengiamieji seminarai, 

(ii) profesinis orientavimas, (iii) mokymas, (iv) intensyvi pagalba ieškant darbo, (v) 

kuravimas po reintegracijos į darbo rinką, (vi) paskatos; mano, kad išmokos 

kompensuojant priklausomų asmenų globėjų išlaidas yra ypač svarbios atsižvelgiant į 

atleistų darbuotojų profilį; 

11. mano, kad teikiamu profesiniu mokymu būtina praplėsti bedarbiams suteikiamų 

galimybių spektrą, apmokymai turėtų orientuotis į perspektyvias ateities profesijas, 

kurias nustatyti reikalingi tyrimai turėtų būti įtraukti į šiuo metu finansuojamus 

veiksmus, o pačiu profesiniu mokymu reikėtų išplėsti profesinės karjeros galimybes, 

nepriklausomai nuo lyties ir neapsiribojant nekvalifikuotomis darbo vietomis; 

12. mano, kad patvirtinta programa, teikiant konsultacijas ir finansinę paramą, būtų 

prisidedama prie iniciatyvų, skirtų kurti kooperatyvus, kuriuos kurtų numatytas 

pritaikytas paslaugas gaunantys asmenys; 

13. primena, kad rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių 

pritaikytų paslaugų paketą reikėtų orientuotis į tokias iniciatyvas, kuriomis skatinamas 

užimtumas, į darbuotojų gebėjimus, į jų profesionalios patirties panaudojimą siekiant 

priartėti prie verslo pasaulio, įskaitant kooperatyvus, ir šis rengimas turėtų būti 

derinamas su esamomis Sąjungos programomis, įskaitant Europos socialinį fondą; 

14. pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo 

parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais; 

15. apgailestauja, kad paraiškoje nenumatyta jokių priemonių nesimokantiems ir 

nedirbantiems (NEET) jaunuoliams, atsižvelgiant į tendenciją, kad jaunuoliai išvyksta iš 

šio regiono ieškodami didesnių ekonominių galimybių; 

16. pažymi, kad pajamų rėmimo priemonių suma sudarys 18,21 % visos prie individualių 

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

nustatytą maksimalią 35 % dalį. Taip pat pažymi, jog šios priemonės taikomos su 

sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar 

mokymų veikloje; 

17. 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; palankiai vertina Ispanijos 



 

 

pareiškimą, kad taikant suderintų priemonių paketą atsiranda daug galimybių 

palengvinti tokį perėjimą; 

18. pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems 

veiksmams neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines 

priemones; 

19. palankiai vertina tai, kad Ispanija patvirtino, kad finansinė EGF parama nepakeis 

veiksmų, kurių susijusios įmonės privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba 

kolektyvines sutartis arba bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; 

20. ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas 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; 

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/2017/006 ES/Galicia apparel“ 

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

2018/515.) 


