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Pakeitimas 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate „Nauji 
gebėjimai naujoms darbo vietoms: darbo 
rinka ir gebėjimo poreikių numatymas ir 
derinimas“1 ir 2007 m. gruodžio 14 d. 
Europos Tarybos priimtuose bendruose 
lankstumo ir užimtumo garantijų 
principuose daug dėmesio skiriama 
nuolatinio darbuotojų gebėjimo 
prisitaikyti ir jų galimybių įsidarbinti 
didinimo tikslams, sudarant geresnes 
mokymosi sąlygas visais lygmenimis bei 
siūlant ekonomikos poreikius 
atitinkančias gebėjimų tobulinimo 
strategijas.

(3) Nedidelis susidomėjimas Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondu (iš metinių 500 milijonų eurų 
asignavimų 2007 m. buvo panaudota tik
65 214 850 eurų, o 2008 m. – 14 624 972)
reiškia, kad reikia persvarstyti tam tikrus 
jo aspektus siekiant, kad jo tikslai būtų 
įgyvendinti.

Or. pt

Pakeitimas 4
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate „Nauji 
gebėjimai naujoms darbo vietoms: darbo 
rinka ir gebėjimo poreikių numatymas ir 
derinimas“ ir 2007 m. gruodžio 14 d. 
Europos Tarybos priimtuose bendruose 

(3) Komisijos komunikate „Nauji 
gebėjimai naujoms darbo vietoms: darbo 
rinka ir gebėjimo poreikių numatymas ir 
derinimas“ pabrėžiamas tikslas plėtoti 
darbuotojų galimybes įsidarbinti, sudarant 

                                               
1 COM(2008) 868.
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lankstumo ir užimtumo garantijų 
principuose daug dėmesio skiriama 
nuolatinio darbuotojų gebėjimo prisitaikyti
ir jų galimybių įsidarbinti didinimo 
tikslams, sudarant geresnes mokymosi 
sąlygas visais lygmenimis bei siūlant 
ekonomikos poreikius atitinkančias 
gebėjimų tobulinimo strategijas.

geresnes mokymosi sąlygas visais 
lygmenimis bei siūlant ekonomikos ir 
visuomenės poreikius atitinkančias 
gebėjimų tobulinimo strategijas, susijusias 
su ekologišku restruktūrizavimu, ir 
sudarant galimybes darbuotojams 
atskleisti savo gebėjimus dirbti 
ekologiškai.

Or. en

Pakeitimas 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3-A) Paskutinėse ekonomikos prognozėse 
atkreipiamas dėmesys į nedarbo lygio ES 
padidėjimą, kuris gali turėti sunkias 
pasekmes daugelyje ES regionų, ypač tų, 
kurių ekonomikos struktūros 
pažeidžiamos. 

Or. pt

Pakeitimas 6
Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) EGF plėtojimas reiškia solidarumo 
įsipareigojimus, skirtus mažinti 
pagrindinėm pasaulio ekonomikos ir 
finansų krizės pasekmėm ir tikintis 
užtikrinti tvarią regionų plėtrą ir užkirsti 
kelią jų skirtumų didėjimui.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl to, kad išskirtinėmis pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis EGF reglamentas 
keičiamas taip, kaip pateikta šiame pasiūlyme, Bendrijai sudaroma galimybė stiprinti savo 
socialinę ir ekonominę sanglaudą ir nuolat skatinti darnų ir tvarų regionų vystymąsi.

Pakeitimas 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"1-A. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų
EGF remia dėl pasaulio finansų ir 
ekonomikos krizės atleistus darbuotojus, 
jei paraiškos atitinka 2 straipsnio a, b arba 
c punktuose nurodytus kriterijus.

"1-A. EGF remia dėl finansų ir 
ekonomikos krizės atleistus darbuotojus, 
jei paraiškos atitinka 2 straipsnio a, b arba 
c punktuose nurodytus kriterijus.

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma iki 
2010 m. gruodžio 31 d. pateiktoms 
paraiškoms“. 

Or. pt

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatyta galimybė vėliau persvarstyti Fondo veiklos kriterijus siekiant 
užtikrinti, kad būtų nuolat remiami ekonomikos ir finansų krizės paveikti darbuotojai. Šiame 
pakeitime siekiama įtraukti į Fondą šią priemonę ir išvengti vėlesnių pakeitimų. To reikia, nes 
Sąjungoje tikimasi nedarbo padidėjimo ir Fondo kriterijai yra per daug riboti.  

Pakeitimas 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
2 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A. EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
tendencijų pokyčių rimtai sutrikdoma 
ekonomika, pavyzdžiui, smarkiai auga 
importas į Europos Sąjungą ar sparčiai 
mažėja ES rinkos dalis tam tikrame 
sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis, o dėl to:

EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
tendencijų pokyčių rimtai sutrikdoma 
ekonomika, pavyzdžiui, smarkiai auga 
importas į Europos Sąjungą ar sparčiai 
mažėja ES rinkos dalis tam tikrame 
sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis arba valstybes nares, o dėl 
to:

Or. pt

Pagrindimas

Suprantama, jog tai, kad pagalba priklauso nuo veiklos perkėlimo į valstybes ne ES nares, 
nesąžininga darbuotojų atžvilgiu, nes jie praranda darbą dėl veiklos perkėlimo ar 
restruktūrizacijos pačioje ES. Taigi siūloma ištaisyti šią nesąžiningą nuostatą.

Pakeitimas 9
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
2 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A. EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
tendencijų pokyčių rimtai sutrikdoma 
ekonomika, pavyzdžiui, smarkiai auga 
importas į Europos Sąjungą ar sparčiai 
mažėja ES rinkos dalis tam tikrame 
sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis, o dėl to:

A. EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
tendencijų pokyčių rimtai sutrikdoma 
ekonomika, pavyzdžiui, smarkiai auga 
importas į Europos Sąjungą ar sparčiai 
mažėja ES rinkos dalis tam tikrame 
sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis, taigi būtinas 
restruktūrizavimas remiantis ekologiniais 
kriterijais, o dėl to:

Or. en
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Pakeitimas 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) per devynių mėnesių laikotarpį visų 
pirma mažos arba vidutinės įmonės NACE 
2 sektoriuje viename regione arba 
dviejuose gretimuose regionuose pagal 
NUTS II lygį atleidžia mažiausiai 500 
darbuotojų, arba

b) per dvylikos mėnesių laikotarpį visų 
pirma mažos arba vidutinės įmonės NACE 
2 sektoriuje arba keliuose, jei jie priklauso 
tai pačiai gamybos šakai, viename regione 
arba dviejuose gretimuose regionuose 
pagal NUTS II lygį atleidžia mažiausiai 
500 darbuotojų, arba

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Fondas duos naudą šimtams darbuotojų iš daugelio 
įmonių (daugeliu atveju mikro–įmonių arba MVĮ), priklausančių tai pačiai gamybos šakai ir 
esančių keliuose NACE 2 sektoriuose.

Pakeitimas 11
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) per devynių mėnesių laikotarpį visų 
pirma mažos arba vidutinės įmonės NACE 
2 sektoriuje viename regione arba 
dviejuose gretimuose regionuose pagal 
NUTS II lygį atleidžia mažiausiai 500 
darbuotojų, arba

(b) per devynių mėnesių laikotarpį visų 
pirma mažos arba vidutinės įmonės NACE 
2 sektoriuje viename regione arba 
dviejuose gretimuose regionuose toje 
pačioje valstybėje narėje ar gretimose 
valstybėse narėse pagal NUTS II lygį 
atleidžia mažiausiai 500 darbuotojų, arba

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad regionų sanglauda vyktų Bendrijos, o ne nacionaliniu lygmeniu.
Manau, kad EGF nuostatos turi būti taikomos, kai gretimuose regionuose užregistruojamas 
aukštas tos pačios srities nedarbo lygis.

Pakeitimas 12
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kartu vietos valdžios institucijos 
skatina stebėsenos ir informavimo 
kampanijas, siekdamos numatyti naujas 
įdarbinimo ir profesinio perorientavimo, 
atsižvelgiant į kiekvieno regiono 
poreikius, galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Visada svarbu nuolat stebėti nedarbo lygį ir bandyti numatyti naujas įdarbinimo galimybes 
regionų lygmeniu.

Pakeitimas 13
Monica Giuntini

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant suskaičiuoti pirmos pastraipos a, b 
ir c punktuose numatytus atleidimus iš 
darbo, atleidimu laikomas tiek asmeninis 
darbdavio pranešimas apie nutraukiamą 
atleidžiamo darbuotojo darbo sutartį, tiek 
de facto anksčiau, nei nustoja galioti, 
nutraukta darbo sutartis dėl su konkrečiu 

Siekiant suskaičiuoti pirmos pastraipos a, b 
ir c punktuose numatytą struktūrinį 
perteklių, struktūriniu pertekliumi
laikomas tiek asmeninis darbdavio 
pranešimas apie nutraukiamą atleidžiamo 
darbuotojo darbo sutartį, tiek de facto
anksčiau, nei nustoja galioti, nutraukta 
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darbuotoju nesusijusių priežasčių. 
Kiekvienu atveju reikia pasirinkti vieną iš 
dviejų sprendimų ir nurodyti paraiškoje.

darbo sutartis dėl su konkrečiu darbuotoju 
nesusijusių priežasčių. Kiekvienu atveju 
reikia pasirinkti vieną iš dviejų sprendimų 
ir nurodyti paraiškoje.

Or. it

Pagrindimas

Fondo reformos tikslas – pasiekti, kad juo būtų galima lengviau naudotis. Vartojant terminą 
„struktūrinis perteklius“ galima išplėsti nuostatų apimtį taip, kad jis apimtų tas darbuotojų 
kategorijas pagal nacionalinius teisės aktus, kurie pagal ankstesnę redakciją neturėjo teisės į 
pagalbą.

Pakeitimas 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos iniciatyva EGF lėšos, 
apribojant jas maksimalia 0,35% tiems 
metams skirtos EGF sumos dalimi, gali 
būti naudojamos finansuoti rengimo, 
stebėsenos, informacijos, su EGF 
įgyvendinimu susijusios žinių bazės 
kūrimo, administracinės ir techninės 
pagalbos, audito, kontrolės ir vertinimo 
veiklą, kuri yra būtina šiam reglamentui 
įgyvendinti. 

1. Komisijos iniciatyva EGF lėšos, 
apribojant jas maksimalia 0,15% tiems 
metams skirtos EGF sumos dalimi, gali 
būti naudojamos finansuoti rengimo, 
stebėsenos, informacijos, su EGF 
įgyvendinimu susijusios žinių bazės 
kūrimo, administracinės ir techninės 
pagalbos, audito, kontrolės ir vertinimo 
veiklą, kuri yra būtina šiam reglamentui 
įgyvendinti. 

Or. pt

Pakeitimas 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) 1927/2006
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

'1. Jei finansinė parama skiriama, 
Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 
5 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
išlaidas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos sumą, kuri negali 
viršyti turimų išteklių. Ši suma negali 
viršyti 75% visų 5 straipsnio 2 dalies 
d punkte nurodytų numatytų išlaidų.“

'1. Jei finansinė parama skiriama, 
Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 
5 dalį atliktu vertinimu, ypač 
atsižvelgdama į remtinų darbuotojų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
išlaidas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
finansinės paramos sumą, kuri negali 
viršyti turimų išteklių. Ši suma negali 
viršyti 85% visų 5 straipsnio 2 dalies 
d punkte nurodytų numatytų išlaidų.“

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į problemas, su kuriomis susidūrė kelios valstybės narės padengdamos 
darbuotojų paramos veiksmų ir priemonių išlaidas, svarbu padidinti tą dalį, kurią kartu 
finansuoja ir Bendrija.

Pakeitimas 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) 1927/2006
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 

„1. Visa didžiausia EGF išlaidų suma 
padidinama iki 1 000 000 000 eurų per 
metus galiojančiomis kainomis.“

Or. pt
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Pakeitimas 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Regulation (CE) 1927/2006
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

'2. Pagal 5 straipsnį valstybė (-ės) narė (-
ės) visus numatytus suderintų 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų veiksmus atlieka per 24 mėnesius 
nuo paraiškos pateikimo dienos.“

„2. Pagal 5 straipsnį valstybė (-ės) narė (-
ės) visus numatytus suderintų 
individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų veiksmus atlieka per 30 mėnesius 
nuo paraiškos pateikimo dienos.“

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reikia geriau ir efektyviau vykdyti veiksmus ir priemones, susijusius su 
atskirais pareiškimais, laikotarpį reikėtų pratęsti iki 30 mėnesių.

Pakeitimas 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Regulation (CE) 1927/2006
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 20 straipsnyje po pirmos pastraipos 
įterpiama ši pastraipa:
„Remdamiesi Komisijos pasiūlymu 
Europos Parlamentas ir Taryba gali 
peržiūrėti šį reglamentą, įtraukiant 
1 straipsnio 1a dalyje numatytą laikiną 
leidžiančią nukrypti nuostatą.“

Išbraukta.

Or. pt
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatyta galimybė vėliau persvarstyti Fondo veiklos kriterijus siekiant 
užtikrinti, kad būtų nuolat remiami ekonomikos ir finansų krizės paveikti darbuotojai. Šiame 
pakeitime siekiama įtraukti į Fondą šią priemonę ir išvengti vėlesnių pakeitimų. To reikia, nes 
Sąjungoje tikimasi nedarbo padidėjimo ir Fondo kriterijai yra per daug riboti.  
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