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6.
pakartoja savo tvirtą įsitikinimą, kad dalis pajamų, gaunamų iš baudų ir palūkanų už vėluojančius
mokėjimus, t. y. įgyvendinant konkurencijos politiką, kuri priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, turėtų
būti iš karto atidėtos ir iš naujo investuotos į Sąjungos biudžetą, o ne grąžintos valstybėms narėms
atsižvelgiant į likutį;
7.
pritaria Tarybos pozicijai dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2011 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmi
ninkui paskelbti, kad taisomasis biudžetas Nr. 6/2011 galutinai patvirtintas, ir pasirūpinti, kad jis būtų
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;
8.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas.
Portugalijos paraiška „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“
P7_TA(2011)0523
2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo
pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo
dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška
„EGF/2011/005
PT/Norte-Centro Automotive“) (COM(2011)0664
– C7-0334/2011/
–
2011/2262(BUD))
(2013/C 165 E/16)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0664 – C7-0334/2011),
— atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį
susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1) (toliau –2006 m. gegužės 17 d.
TIS), ypač į jo 28 punktą,
— atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2) (toliau – EGF
reglamentas),
— atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, kuri numatyta pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punktą,
— atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,
— atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0395/2011),
A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, kurių padėtį neigiamai
paveikė esminiai struktūriniai pasaulio prekybos sistemos pokyčiai, ir jiems padėti iš naujo integruotis
į darbo rinką, parengė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,
B.

kadangi EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuo
tojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas,

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
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C.

kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento,
Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl
sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų
būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Portugalija kreipėsi pagalbos dėl 726 atleidimo atvejų trijose įmonėse, vykdančiose NACE 2
red. 29 skyriaus (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba) veiklą šiaurės
(PT11) ir vidurio (PT16) Portugalijos NUTS II regionuose,
E.

kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.
ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant patobulinti su procedūromis ir
biudžetu susijusią tvarką, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; šiuo atžvilgiu palankiai vertina
tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimo procedūrą, patobulino
esamą tvarką, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo
įvertinimą ir pasiūlymą mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad ateityje persvarstant EGF veiklą procedūra bus dar
labiau patobulinta ir kad bus užtikrinta veiksmingesnė ir skaidresnė EGF veikla;
2.
primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo
priėmimo procedūrą, pagal kurią būtų teikiama vienkartinė ribotos trukmės individuali parama, skirta
darbuotojams, kurie neteko darbo dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės poveikio; atkreipia
dėmesį į vaidmenį, kurį EGF gali atlikti iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus, ypač pažeidžiamiausius
ir mažiausiai kvalifikuotus, darbuotojus;
3.
pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu EGF lėšomis turėtų būti užtikrintas indivi
dualus atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis būtų
bendrai finansuojamos tik aktyvios darbo rinkos priemonės, kurias taikant užtikrinamas ilgalaikis užimtu
mas; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos pagal nacionalinės teisės ar kolektyvinių
susitarimų nuostatas atsako įmonės, ir įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;
4.
pažymi, kad duomenys apie suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų rinkinį, kurį
ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima informaciją apie tai, kaip šios priemonės yra suderintos su struk
tūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais ir kaip jos šiuos veiksmus papildo; primena savo raginimą
Komisijai taip pat ir savo metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;
5.
pažymi, kad atsižvelgus į pakartotinius Parlamento reikalavimus 2011 m. biudžeto EGF biudžeto
eilutėje 04 05 01 pirmą kartą nurodyti mokėjimų asignavimai – 47 608 950 EUR; primena, kad EGF
buvo sukurtas kaip speciali atskira priemonė, kuriai keliami konkretūs tikslai ir taikomi konkretūs nustatyti
terminai, taigi fondui turi būti skiriamos atskiros lėšos, nes taip būtų išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto
eilučių, kaip tai įvykdavo anksčiau, ir galimų nesėkmių siekiant tikslų kitose politikos srityse;
6.
palankiai vertina tai, kad numatyta padidinti EGF biudžeto eilutės mokėjimų asignavimus, dėl kurių
bus kreiptasi bendruoju perkėlimu ir kurie bus naudojami 1 518 465 EUR sumai, kuri reikalinga pagal šią
paraišką, padengti;
7.

pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

8.
paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;
9.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

LT

C 165 E/102

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2011 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis
PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d.
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo
finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“)
(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2012/4/ES.)

Grąžintina parama ir finansų inžinerija ***I
P7_TA(2011)0526
2011 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl grąžintinos paramos ir finansų inžinerijos iš dalies
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 –
2011/0210(COD))
(2013/C 165 E/17)
(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0483),
— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 straipsnį, pagal
kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0215/2011),
— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
— atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),
— pasikonsultavęs su Regionų komitetu,
— atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti
Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,
— atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A70380/2011),
1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.
ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš
esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;
3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) 2011 m. spalio 27 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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