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Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“ 
2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica 
publishing“) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

– 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 (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,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0377/2018),

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, kenčiantiems nuo 
esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių ar pasaulinės finansų ir 
ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir 
biudžeto priemones;

B. kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir 
pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C. kadangi Graikija pateikė paraišką „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“ dėl EGF 
finansinės paramos po to, kai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 
58 skyriui (Leidybinė veikla), NUTS 2 lygio Atikos regione (EL30) Graikijoje iš darbo 
buvo atleista 550 darbuotojų;

D. kadangi paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais 
intervencijos kriterijais, pagal kuriuos per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį 
įmonėse, kurios veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir 
yra viename regione arba dviejuose gretimuose regionuose arba daugiau nei dviejuose 
gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, 
su sąlyga, kad dviejuose iš tų valstybės narės regionų sudėjus drauge atleistų darbuotojų 
būtų daugiau nei 500;

1. pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytos sąlygos ir kad Graikija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 
2 308 500 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 3 847 500 EUR;

2. pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2018 m. gegužės 22 d. ir 
kad, Graikijai pateikus papildomos informacijos, Komisija 2018 m. spalio 4 d. baigė 
savo vertinimą ir tą pačią dieną, laikydamasi 12 savaičių termino, informavo 
Parlamentą;

3. pažymi, kad Graikija teigia, jog darbuotojų atleidimai yra susiję su pasauline finansų ir 
ekonomikos krize, ypač su jos poveikiu Graikijos ekonomikai, įskaitant realiojo BVP 
vienam gyventojui sumažėjimą, didėjantį nedarbą, mažėjantį darbo užmokestį ir 
sumažėjusias namų ūkių pajamas, kartu su sparčia skaitmenine raida, kuri taip pat 
mažėjant didelių reklamos užsakovų išlaidoms reklamai keičia leidybos sektorių; 
pažymi, kad sektoriuje mažėja ir reklamos, ir pardavimo pajamos;

4. primena, kad tikėtina, jog darbuotojų atleidimai iš trijų įmonių, veikiančių Graikijos 
leidybos sektoriuje, turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai ir kad dėl šių 
atleidimų gali būti sudėtinga rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, 
nerengiami profesinio mokymo kursai, atitinkantys pripažintus darbo rinkos poreikius, o 
darbo ieškančių asmenų yra daug;

5. susirūpinęs pabrėžia, kad Atikos regionui tenka didėlė nedarbo ir ilgalaikio nedarbo 
atvejų visoje Graikijoje, kur nedarbo lygis tebėra aukštas, dalis;

6. primena, kad tai antra su atleistais darbuotojais Atikos leidybos sektoriuje susijusi 
Graikijos paraiška dėl finansinės EGF paramos po to, kai 2014 m. buvo pateikta 
paraiška „EGF/2014/018“ ir dėl jos priimtas teigiamas sprendimas1;

1 2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/644 dėl 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos 



7. pažymi, kad paraiška susijusi su 550 atleistų darbuotojų, tarp kurių yra daug moterų 
(41,82 proc.); taip pat pažymi, kad 14,73 proc. atleistų darbuotojų yra vyresnio nei 55 
metų amžiaus ir 1,6 proc. darbuotojų yra mažiau nei 30 metų; atsižvelgdamas į tai, 
pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš 
EGF, siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

8. palankiai vertina tai, kad planuojant mokymo pasiūlymą atsižvelgta į įgytą patirtį, 
susijusią su paraiška „EGF-2014-018 GR/Attica“, nes, kaip matyti iš nuolat vykdomų 
vertinimų, pasiekta gerų integracijos rodiklių;

9. pažymi, kad nenumatyta jokių priemonių, skirtų nesimokančiam ir nedirbančiam 
jaunimui, nepaisant to, kad nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių skaičius Graikijoje 
išlieka didelis;

10. pabrėžia, kad finansinės išmokos priklauso nuo aktyvaus tikslinių paramos gavėjų 
dalyvavimo ir gali būti reali paskata konkrečiomis Graikijos ekonominėmis sąlygomis;

11. pažymi, kad finansinės išmokos ir paskatos, t. y. įdarbinimo paskatos, taip pat darbo 
paieškos ir mokymo išmokos, beveik siekia EGF reglamente nustatytą maksimalų 
35 proc. lygį;

12. pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Graikija planuoja 
taikyti penkių rūšių veiksmus: i) profesinį orientavimą ir pagalbą ieškant darbo; ii) 
mokymą, perkvalifikavimą ir profesinį mokymą atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius; 
iii) paramą verslui steigti; iv) darbo paieškos išmoką ir mokymo išmoką; v) įdarbinimo 
paskatas;

13. pripažįsta, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas 
parengtas konsultuojantis su Atėnų dienraščių žurnalistų sąjungos (gr. ΕΣΗΕΑ), Atėnų 
dienraščių darbuotojų sąjungos (gr. ΕΠΗΕΑ) ir Darbo ministerijos atstovais;

14. pabrėžia, kad Graikijos valdžios institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems 
veiksmams neteikiama parama iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines 
priemones ir kad bus užkirstas kelias bet kokiam dvigubam finansavimui;

15. 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;

16. pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal 
nacionalinę teisę arba kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, ar įmonių ar sektorių 
restruktūrizavimo priemonių, taip pat palankiai vertina Graikijos patvirtinimą, kad šios 
nuostatos laikomasi;

17. ragina Komisiją paraginti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose 
suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, 
taigi ir galimybių samdyti darbuotojus, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF 
finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo 
vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius; 

paraiška „EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting“) (OL L 106, 2015 4 24, p. 29).



18. primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais 
dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

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 
Graikijos paraišką „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 
2019/275.)


