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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaip Regioninės plėtros komitetas pažymėjo savo 2006 m. nuomonėje, ekonominės veiklos ir 
prekybos globalizacija atnešė labai daug naudos Europos rinkai – geresnes pasirinkimo 
galimybes, konkurencingas kainas, technologinių naujovių ir laipsnišką perėjimą iš poindustrin
ės į pradedančią vystytis žinių visuomenę. Šie teigiami pokyčiai sukėlė didelį darbo rinkos 
nestabilumą ir nesaugumą, o tai lėmė nemenką bedarbių koncentraciją kitados produktyviuose 
pramonės centruose ir regionuose. Kartu sumažėjo ir santykinė darbuotojų gerovė, nes įmonės 
persikėlė į regionus, kuriuose mažesnes darbo sąnaudas, taip pat yra mokesčių ar kitokių
lengvatų. Šis persikėlimo reiškinys nėra naujas. Tačiau jo virsmas iš nacionalinio ar 
tarpregioninio reiškinio į pasaulinį paskatino Europos Komisiją pasiūlyti sukurti Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF), siekiant darbuotojams, praradusiems 
darbus dėl gamybos perkėlimo, suteikti tam tikrą finansinę paramą. 

Kaip Komisija pažymi aiškinamojoje dalyje, dėl iki šiol neregėto masto finansų krizės ir 
ekonomikos nuosmukio, sudavusio didesnį ar mažesnį smūgį pasaulio ekonomikai maždaug 
nuo 2007 m., „darbuotojai bus masiškai atleidžiami iš darbo“.

Dėl šios priežasties, kad Europos globalizacijos fondas taptų veiksminga krizės padarinių su
švelninimo priemone, pageidautina, kad jai būtų skirta daugiau finansinių išteklių ir 
atitinkamoje biudžeto išlaidų kategorijoje būtų sukurta atskira biudžeto eilutė.

Komisija pabrėžia, kad pagrindinė šio globalizacijos fondo paskirtis yra solidarizuotis su 
darbuotojais, kurie praranda darbą dėl pasaulinių įvykių sukeltos ekonominės suirutės. Prie
šingu atveju būtu paminti vidaus rinkos principai, kurie neleidžia teikti pagalbos vien dėl 
Bendrijos vidaus aplinkybių. 

Komisijos pasiūlymas yra labai techninio pobūdžio, priimtas po 2008 m. vykusių išsamių
diskusijų su valstybių narių ekspertais, socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis.

Nuomonės referentė ypač pritaria kai kuriems pasiūlytiems EGF reglamento pakeitimams, kaip 
antai sudaryti galimybes gauti greičiau ir daugiau lėšų, sumažinti atleistų darbuotojų ribą nuo 
1000 iki 500, leisti pretenduoti į EGF paramą darbuotojams, atleistiems iki atskaitos 
laikotarpio pradžios, ir pratęsti EGF naudojimo laikotarpį nuo 12 iki 24 mėn. 

Šios priemonės veiksmingumas priklausys nuo jos taikymo. Jos sėkmei didžiulę reikšmę turi iš 
dalies pakeisto 5 straipsnio 2 dalies a punktas, kadangi jame nurodomos taisyklės ir būtinybė
įrodyti atitinkamų atleidimų ir svarbių struktūrinių pokyčių pasaulio mastu arba finansų ir 
ekonomikos krizės priežastinį ryšį. Be abejonės, būtina atskirti šiuos įvykius ir tokius atvejus, 
kai akivaizdžiai reikėtų kaltinti prastą darbdavio vadybą arba nekonkurencingą veiklą. Žinoma, 
nebus lengva nustatyti tokį privalomąjį ryšį ir tai gali sukurti naujų piktnaudžiavimo galimybių. 
Todėl nuomonės referentė reiškia visiškai palaiko naujojo 8 straipsnio nuostatas, pagal kurias 
su tam tikrais apribojimais leidžiama naudoti EGF finansuojant pasirengimą, stebėseną, technin
ę pagalbą, auditą ir kontrolę. 

Savo 2006 m. nuomonėje Regioninės plėtros komitetas pasiūlė 2 straipsnio b dalyje iki 12 mėn. 
pailginti laikotarpį, per kurį atleidžiamas nustatytas minimalus darbuotojų skaičius. Akivaizdu, 
kad globalizacijos padariniai, ypač kylantys dėl ekonomikos nuosmukio, lėčiau persmelkia 
pramonės struktūrą ar vietos ekonomiką. Nuomonės referentė iš naujo pateikia šį pakeitimą, 
įsitikinusi, kad jis tikrai pagrįstas atsižvelgiant į siūlomą papildymą. 
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Komisija siūlo 20 straipsnį papildyti nauja pastraipa, kurioje numatoma galimybė Europos 
Parlamentui ir Tarybai peržiūrėti šį reglamentą, įskaitant laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą, 
remiantis Komisijos pasiūlymu. Manau, kad tokia peržiūra būtina, todėl atitinkamai pataisiau ši
ą nuostatą. 

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas Nr. 1927/2006
2 straipsnio 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 viename regione arba dviejuose 
gretimuose regionuose pagal NUTS II lygį
atleidžia mažiausiai 500 darbuotojų, arba

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio įžanginėje dalyje aprašytos globalizacijos pasekmės įmonių darbuotojams labai 
dažnai būna pastebimos tik per ilgesnį laiką ir todėl jų neįmanoma įvertinti per tokį trumpą, t. 
y. devynių mėnesių, laikotarpį. Jei šis laikotarpis būtų pailgintas iki dvylikos mėnesių, jos gal
ėtų būti įvertintos tiksliau.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas Nr. 1927/2006
20 straipsnio nauja pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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„Remdamiesi Komisijos pasiūlymu 
Europos Parlamentas ir Taryba gali perži
ūrėti šį reglamentą, įtraukiant 
1 straipsnio 1a dalyje numatytą laikiną
leidžiančią nukrypti nuostatą.“

„Ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 1 d. 
Komisija pateikia 1 straipsnio 1a dalyje 
numatytų laikinų leidžiančių nukrypti 
nuostatų poveikio ir efektyvumo įvertinim
ą kartu su pasiūlymu Europos 
Parlamentui ir Tarybai peržiūrėti šį
reglamentą.“

Or. en

Pagrindimas

Šiomis ypatingomis aplinkybėmis būtina, kad Europos Komisija imtųsi nuodugnaus laikinųjų
priemonių poveikio Europos mastu įvertinimo ir numatytų Europos Parlamentui galimybę per
žiūrėti šį teisės aktą.
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