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Atsakomybės apribojimas
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_lt.htm#disclaimer

Susiję dokumentai
 Reglamentas
(EB)
Nr. 1927/2006,
ištaisyta
OL 48/82,
2008 2 22,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:048:0082:0088:LT:PDF
 Reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0026:0029:LT:PDF

Paraiškos forma
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode=redirLinks&url=http://ec.europa.eu/employme
nt_social/egf/docs/egf_application_form_v12.doc

Finansinės paraiškos forma
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode=redirLinks&url=http://ec.europa.eu/employme
nt_social/egf/docs/egf_financial_plan.xls
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1.

PAREIŠKĖJAI

1.1. Klausimas: Kas gali teikti paraiškas EGF paramai gauti?
Atsakymas: Teikti paraiškas gali tik valstybės narės. Darbuotojų atleidimo atveju pasiūlyti
teikti paraišką gali suinteresuotosios šalys, nukentėjusios vietovės ar regiono
suinteresuotosios šalys arba susiję socialiniai partneriai, tačiau ją teikia valstybė narė ir
pasirašo valstybei narei atstovaujantis įgaliotasis atstovas.
Valstybei narei paprastai atstovauja atitinkama ministerija arba nuolatinė valstybės
narės atstovybė ES.

1.2. Klausimas: Ar regionas gali būti valstybės narės įgaliotas jos vardu teikti
paraišką EGF paramai gauti?
Atsakymas: Tai įmanoma, bet toks įgaliojimas turėtų būti patvirtintas dokumentais ir
įgaliojančiosios bei įgaliotosios šalių parašais.

2.

SU

PASAULIO FINANSŲ AR EKONOMIKOS KRIZE IR

(ARBA)

PREKYBA SUSIJĘ

KRITERIJAI
2.1. Klausimas: Ar paraiškoje reikia nurodyti, ar darbuotojai buvo atleisti dėl
prekybos globalizacijos, ar dėl pasaulio finansų ir ekonomikos krizės?
Atsakymas: Taip. Pildant paraiškos formą reikia įrašyti vieną iš šių argumentų. Pareiškėjai
turėtų nuspręsti, ar darbuotojai buvo atleisti dėl su prekyba susijusių priežasčių (labai
padidėjo importas į ES, sparčiai mažėjo ES rinkos dalis tam tikrame sektoriuje arba veikla
perkelta į trečiąją šalį), ar dėl tiesioginio pasaulio finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

2.2. Klausimas: Kokių įrodymų turėtų pateikti valstybė narė, norėdama įrodyti, kad
atleidimai yra susiję su dabartinės finansų ir ekonomikos krizės poveikiu arba
struktūriniais pasaulio prekybos tendencijų pokyčiais?
Atsakymas: Paraiškas teikiančios valstybės narės, pildydamos EGF paraiškos formą, turi
pateikti „planuojamų arba įvykusių atleidimų iš darbo ir dabartinės finansų bei
ekonomikos krizės arba esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių ryšį
pagrindžiančią analizę“. Kiek įmanoma daugiau tai įrodančių duomenų reikėtų gauti iš
pripažintų ir patikimų šaltinių (pavyzdžiui, Eurostato arba atitinkamos nacionalinės
įstaigos). Valstybės narės turėtų pateikti aiškią statistinę ir aiškinamąją informaciją,
įrodančią, jog darbuotojai atleisti iš darbo dėl to, kad, pavyzdžiui, staiga sumažėjo
vartojimo paklausa, įvyko didelis kurio nors ekonomikos sektoriaus nuosmukis, labai
padidėjo importas į ES, sparčiai mažėja ES pasaulio rinkos dalis tam tikrame sektoriuje
arba gamyba perkelta į trečiąją šalį.

3.

ATLEIDIMAI IŠ DARBO

3.1. Klausimas: Kada darbuotojo atleidimą iš darbo galima įtraukti skaičiuojant 500
atleidimų „ribą“?
Atsakymas: Yra trys galimi laiko atskaitos taškai:
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1)

kai darbdavys praneša darbuotojui apie ketinimą nutraukti darbo sutartį; šiuo tikslu
darbuotojui paprastai (bet ne visada) įteikiamas raštas, kuriuo jam asmeniškai
pranešama apie atleidimą iš darbo, arba

2)

kai darbo sutartis de facto nutraukiama anksčiau nei baigia galioti, t. y. diena, kurią
darbuotojas iš tiesų išeina iš darbo, arba

3)

kai pagal Tarybos direktyvos dėl „kolektyvinio atleidimo iš darbo“ [98/59/EB
(OL L225/16 1998)] 3 straipsnio 1 dalies nuostatas darbdavys raštu informuoja
kompetentingą valstybinę instituciją apie planuojamus kolektyvinius atleidimus iš
darbo.

Jei paraišką teikianti valstybė narė pasirenka trečiąjį variantą, ji turi pirmiau, nei
Komisijos tarnybos baigs vertinti, ar įvykdytos finansinės paramos teikimo sąlygos, suteikti
Komisijai papildomą informaciją apie faktinį susijusių atleidimų skaičių.
Valstybė narė toje pačioje paraiškoje gali taikyti du arba visus tris minėtus laiko atskaitos
taškus, bet ji turi paaiškinti, kurį iš tų trijų atleidimų skaičiavimo būdų ji taikė kiekvienai
darbuotojus atleidusiai įmonei.

3.2. Klausimas: Ar skaičiuojant atleistus darbuotojus, kurių turi būti ne mažiau kaip
500, galima įtraukti laikinuosius darbuotojus, dirbusius pagrindinėje juos
atleidusioje bendrovėje?
Atsakymas: Kadangi atleidimas iš darbo yra būtina sąlyga skaičiuojant atleistus
darbuotojus, kurių turi būti ne mažiau kaip 500, laikinuosius darbuotojus galima įtraukti tik
tais atvejais, jei jiems anksčiau, nei baigė galioti jų darbo sutartis, buvo pranešta apie jų
atleidimą iš darbo arba jų sutartys buvo de facto nutrauktos. Tokiais atvejais laikinuosius
darbuotojus taip pat galima siūlyti remti EGF bendrai finansuojamomis priemonėmis.

3.3. Klausimas: Ar skaičiuojant atleistus darbuotojus, kurių turi būti ne mažiau kaip
500, galima įtraukti tuos darbuotojus, kurie pareiškė norą anksčiau išeiti į
pensiją arba savo noru išeiti iš darbo?
Atsakymas: Skaičiuojant atleistus darbuotojus, kurių turi būti ne mažiau kaip 500, galima
įtraukti ankstyvą išėjimą į pensiją pasirinkusius ar savo noru iš darbo išėjusius darbuotojus,
jei jie tai padarė darbdaviui pasiūlius ir jei tenkinami kiti paraiškos tinkamumo kriterijai.
Jei tokie darbuotojai nori ieškoti naujų galimybių dalyvauti darbo rinkoje, juos taip pat
galima remti EGF bendrai finansuojamomis priemonėmis.

3.4. Klausimas: Kaip reikėtų parengti bendrą dviejų ar daugiau valstybių narių
paraišką, kai dėl to paties įvykio darbuotojų atleista keliose valstybėse narėse
arba dviejuose gretimuose dviejų valstybių regionuose?
Atsakymas: Jei dviejuose gretimuose, t. y. besiribojančiuose, dviejų valstybių narių
regionuose bendras atleistų darbuotojų skaičius yra 500 arba daugiau ir šie darbuotojai
atleisti tame pačiame NACE 2 red. skyriuje (t. y. sektoriuje), pagal EGF reglamento
2 straipsnio b punktą šiuos atleidimus galima susieti dviejose paraiškose. Taigi,
skaičiuojant 500 atleidimų ribą, galima įtraukti visus abiejuose regionuose atleistus
darbuotojus, bet kiekviena valstybė narė atskirai parengia ir įgyvendina jiems skirtas
priemones.
Globalizacijos poveikis, dėl kurio valstybė narė pateikė paraišką pagal EGF reglamento
2 straipsnio a punktą, gali būti ir kitos valstybės narės darbuotojų (pvz., dirbusių tiekėjų
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įmonėse) atleidimo priežastis. Dėl tokių atleidimų galima teikti paraišką pagal
2 straipsnio c punktą ir nurodyti, kad yra susidariusios išimtinės aplinkybės, net jei
labiausiai nukentėjusi valstybė narė nepateikia paraiškos.
Pagal 2 straipsnio a ir c punktus teikiamose paraiškose kiekvienoje valstybėje narėje
atleisti darbuotojai skaičiuojami atskirai, o pagal 2 straipsnio b punktą teikiamose
paraiškose juos galima sudėti.
EGF paraiškos formos A.5 skirsnyje nustatyta, kad jei bet kurios dvi atskiros paraiškos yra
susijusios, valstybės narės privalo tai aiškiai nurodyti.

3.5. Klausimas: Kaip sąvoką „gretimi regionai“ reikėtų suprasti tuo atveju, kai du
regionus, pavyzdžiui, salas, skiria vanduo?
Atsakymas: EGF reglamento 2 straipsnio b punkte neapibrėžta, kada du regionai,
kuriuos skiria vanduo, laikytini gretimais. Pati suinteresuota valstybė narė turėtų įrodyti,
kad šie du regionai sudaro vieną bendrą vietos arba regiono darbo rinką.

3.6. Klausimas: Ar EGF parama gali būti skirta mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ)
atleistiems darbuotojams?
Atsakymas: EGF parama MVĮ atleistiems darbuotojams gali būti suteikta trimis būdais:
 pagal 2 straipsnio a punktą, jei MVĮ, kuri yra tiesioginė rangovė arba tiekėja,
darbuotojus atleidžia dėl globalizacijos poveikio kitai įmonei, šios MVĮ atleistus
darbuotojus valstybė narė gali įtraukti į paraišką, teikiamą dėl pagrindinės įmonės ir
jos tiekėjų darbuotojų atleidimo;
 pagal 2 straipsnio b punktą, kuris specialiai įtrauktas į reglamentą siekiant atsižvelgti į
vieno regiono (arba dviejų besiribojančių regionų) konkretaus sektoriaus MVĮ;
 pagal 2 straipsnio c punktą paraišką EGF galima teikti dėl paramos „mažose darbo
rinkose“ (pvz., geografiškai izoliuotoje vietovėje, kaip antai saloje ar kalnų slėnyje),
taip pat „išimtinėmis aplinkybėmis“ (kai „nevisiškai įvykdytos 2 straipsnio a ir b punktų
sąlygos ir kai atleidimai iš darbo smarkiai paveikia užimtumo lygį ir vietos
ekonomiką“). Pagal šį punktą taip pat galima skirti paramą MVĮ atleistiems
darbuotojams.

3.7. Klausimas: Ar pagal 2 straipsnio a punktą galima skirti EGF paramą pagrindinės
įmonės tiekėjų atleistiems darbuotojams, net jei paraiška dėl pagrindinės
įmonės atleistų darbuotojų nebuvo teikta?
Atsakymas: Atleisti darbuotojai EGF reglamento 2 straipsnyje neskirstomi į pagrindinės
įmonės ir jos tiekėjų atleistus darbuotojus. Vis dėlto, nors pagal reglamentą
nereikalaujama nurodyti, kad pagrindinė įmonė taip pat atleido darbuotojų, paraišką
EGF paramai gauti teikianti valstybė narė privalo įrodyti, kad pagrindinė įmonė patyrė
globalizacijos arba pasaulio finansų ir ekonomikos krizės poveikį.

3.8. Klausimas: Ar valstybė narė gali įtraukti tiekėjų, kurių veikla buvo susijusi ne tik
su pagrindine įmone, dėl kurios teikiama paraiška EGF, atleistus darbuotojus?
Atsakymas: Svarbu parodyti, kad svarbi tiekėjo veiklos dalis buvo susijusi su pagrindinės
įmonės, kuri patyrė globalizacijos poveikį, veikla. Jei šis įmonių ryšys yra pagrįstas, EGF
parama gali būti skirta ir visiems subrangovo atleistiems darbuotojams.
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3.9. Klausimas: Ar pagal 2 straipsnio b punktą EGF paramą leidžiama skirti
bendrovei ir jos tiekėjams, kurie veikia tame pačiame veiklos sektoriuje?
Atsakymas: Valstybės narės sprendžia, kuris požiūris – pagal 2 straipsnio a ar b punktą –
būtų naudingesnis atleistiems darbuotojams, tačiau parama negali būti teikiama ilgiau
nei atitinkamą 4 arba 9 mėnesių laikotarpį.
Taikant 2 straipsnio a punktą tiekėjai neskirstomi pagal ekonominės veiklos sektorių,
todėl galima įtraukti atleistus darbuotojus, kurie dirba toje pačioje pagrindinės įmonės
ekonominės veiklos srityje (pvz., visi jie dirba automobilių pramonės sektoriuje) arba
kituose sektoriuose (pvz., bendrovėje, kuri tiekia pietus pagrindinės įmonės
darbuotojams). Taikant šį požiūrį į bendrovių geografinę padėtį neatsižvelgiama; juo
galima remtis nacionaliniu lygmeniu.
Taikant 2 straipsnio b punktą remiamasi ekonominės veiklos sektoriais – į vieną paraišką
leidžiama įtraukti visas tam pačiam sektoriui (tam pačiam NACE 2 red. skyriui)
priklausančias bendroves, kurios yra įsisteigusios tame pačiame regione arba dviejuose
besiribojančiuose NUTS II lygio regionuose. Šiuo atveju nereikalaujama, kad bendrovės
tarpusavyje palaikytų verslo ryšius.

3.10. Klausimas: Ar galima teikti paraišką pagal 2 straipsnio b punktą, jei visos
nurodytos įmonės priklauso tai pačiai bendrovių grupei?
Atsakymas: Paraiškoje EGF paramai gauti tai pačiai bendrovių grupei priklausančios
įmonės laikomos vienos įmonės dalimis. Todėl paraišką dėl tos pačios grupės bendrovių
atleistų darbuotojų reikia teikti pagal 2 straipsnio a punkto kriterijus.

3.11. Klausimas: Ką reiškia 2 straipsnio c punkto žodžiai „mažos darbo rinkos“?
Atsakymas: „Maža darbo rinka“ reglamente nėra apibrėžta. Galimi pavyzdžiai: salos,
kalnų slėniai arba atokūs ir retai gyvenami regionai. Šį kriterijų taikyti norinčios valstybės
narės turi pateikti pagrįstą nuomonę, kodėl atitinkama darbo rinka yra maža.
Svarbu įsidėmėti, jog reglamente nustatyta, kad leidžiančios nukrypti nuostatos
taikymas mažai darbo rinkai gali būti pagrįstas tik „jei nevisiškai atitikti [...] nustatyti
intervencijos kriterijai“. Valstybė narė turi nurodyti, kurie iš kriterijų nevisiškai atitikti, ir
stengtis, kad paraiška kuo labiau atitiktų įprastus kriterijus.

3.12. Klausimas: 2 straipsnio c punkte nustatyta, kad paramos suma negali būti
didesnė kaip 15 proc. metinės maksimalios sumos „išimtinėmis aplinkybėmis“,
bet ne „mažose darbo rinkose“. Kodėl?
Atsakymas: Ši „išimtinių aplinkybių“ sąlyga nėra aiškiau apibrėžta, taigi valstybės narės
turėtų paaiškinti, kodėl konkrečiu atveju aplinkybės yra išimtinės. Todėl buvo nuspręsta
apriboti šios sąlygos taikymo poveikį bendram EGF biudžetui.

3.13. Klausimas: Ar galite
aplinkybėmis“?

pateikti

pavyzdį,

ką

reikėtų

laikyti

„išimtinėmis

Atsakymas: Galimas išimtinių aplinkybių pavyzdys: valstybė narė pateikė paraišką
pagal 2 straipsnio b punktą (dėl tame pačiame sektoriuje ir regione atleistų
darbuotojų), tačiau ir daugiau darbuotojų tame pačiame sektoriuje (tame pačiame
NACE 2 red. skyriuje) buvo atleista dėl tos pačios priežasties ir tuo pačiu laikotarpiu, bet
kitame tos pačios valstybės narės regione, kuris nėra gretimas regionas. Tokiu atveju
paraišką dėl EGF paramos šiems darbuotojams galima teikti pagal 2 straipsnio c punktą
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ir nurodyti, kad yra susidariusios išimtinės aplinkybės1. Gali būti ir kitokių aplinkybių, apie
kurias valstybė narė turi pranešti, kad būtų galima jas apsvarstyti.
Svarbu įsidėmėti, jog reglamente nustatyta, kad išimtinėmis aplinkybėmis galima remtis
tik „jei nevisiškai atitikti [...] nustatyti intervencijos kriterijai“. Valstybė narė turi nurodyti,
kurie iš kriterijų nevisiškai atitikti, ir stengtis, kad paraiška kuo labiau atitiktų įprastus
kriterijus.

3.14. Klausimas: Ar dešimties savaičių laikotarpio pakanka surinkti informacijai apie
visus darbuotojus, kurie galėtų gauti EGF paramą?
Atsakymas: Valstybės narės savo paraiškose gali pateikti tiek informacijos, kiek teikiant
paraiškas jau yra žinoma. Šią informaciją galima papildyti vertinimo etape nusiunčiant
papildomos informacijos anksčiau, nei Komisija priims savo pasiūlymą Tarybai ir Europos
Parlamentui.

3.15. Klausimas: Ar valstybė narė gali pateikti paraišką iki ataskaitinio laikotarpio,
kuriuo skaičiuojami valstybės narės paraiškoje minimi darbuotojų atleidimai,
pabaigos?
Atsakymas: Pagal 5 straipsnio 1 dalį valstybės narės teikia paraišką per 10 savaičių nuo
tos dienos, kai įvykdomos 2 straipsnyje nustatytos sąlygos. Todėl paraiška turi būti
pateikta ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

3.16. Klausimas: Ar ataskaitinis laikotarpis, per kurį atleidžiama ne mažiau kaip
500 darbuotojų, gali būti trumpesnis nei 4 arba 9 mėnesiai?
Atsakymas: Taip. Nustatyti laikotarpiai yra ilgiausi laikotarpiai, kuriais gali būti
skaičiuojami atleidimai iš darbo. Jei valstybė narė nemano, kad gali būti daugiau
atleidimų, kuriuos reikėtų įtraukti į paraišką, ji gali paraiškoje nurodyti trumpesnį
ataskaitinį laikotarpį.

4.

PRIEMONIŲ TAIKYMO REIKALAVIMUS ATITINKANTYS DARBUOTOJAI

4.1. Klausimas: Ką turėtų daryti pavieniai darbuotojai, norintys gauti EGF paramą?
Atsakymas: Jie turėtų kreiptis į savo valstybės narės kontaktinį asmenį, kurio duomenis
galima rasti EGF interneto svetainėje (www.ec.europa.eu/egf). Jie taip pat gali kreiptis į
profesinę sąjungą, valstybinę įdarbinimo tarnybą arba savo vietos ar regiono valdžios
institucijas.

4.2. Klausimas: Ar EGF paramos priemonėmis gali pasinaudoti darbuotojai, abipusiu
susitarimu nutraukę darbo santykius su darbdaviu?
Atsakymas: Taip. Darbuotojai, kurie tai padarė savo noru, darbdaviui pasiūlius išeiti iš
darbo arba savo noru anksti išeiti į pensiją, gali pasinaudoti EGF finansuojamomis
paramos priemonėmis, jei atitinka kitus tinkamumo kriterijus.

1

Tarybos protokolas 8652/09 ADD 1.
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4.3. Klausimas: Ar EGF paramą gali gauti darbuotojai, kurie buvo atleisti prieš 4 arba
9 mėnesių ataskaitinį laikotarpį arba jam pasibaigus?
Atsakymas: Darbuotojai, kurie buvo atleisti prieš 4 mėnesių ataskaitinį laikotarpį,
nustatytą 2 straipsnio a punkte (vienos bendrovės ir jos tiekėjų atleisti darbuotojai), ar
šiam laikotarpiui pasibaigus, arba pagal 2 straipsnio c punktą – tuo atveju, jei nukrypta
nuo 2 straipsnio a punkte išdėstytų kriterijų, gali gauti EGF paramą, jei:
1)

jie atleisti dėl to paties įvykio, kuris paskatino atleisti darbuotojus ataskaitiniu
laikotarpiu, ir

2)

jie atleisti po bendro paskelbimo apie planuojamus atleidimus, bet iki tos dienos,
kurią Komisija priėmė paraišką patvirtinantį sprendimą.

Kita vertus, į paraišką EGF paramai gauti negalima įtraukti darbuotojų, kurie atleisti iki
2 straipsnio b punkte nustatyto devynių mėnesių laikotarpio pradžios arba jam
pasibaigus (atleidimai tame pačiame sektoriuje ir regione).

4.4. Klausimas: Jei atleistas darbuotojas susiranda naują darbą ne visai darbo
dienai, ar jis gali mokymo (ir kitomis) priemonėmis naudotis iki laikotarpio
pabaigos? Pavyzdžiui, jei asmuo per dieną dirba 4 valandas, ar EGF gali
bendrai finansuoti jo mokymą, kuris trunka 3 valandas per dieną?
Atsakymas: Jei tai įmanoma numatyti jau teikiant paraišką, geriausia informaciją apie
tokią programą pateikti pačioje paraiškoje. Darbas ir mokymas gali būti derinamas ir
įtraukiamas į darbuotojų grupės integracijos programą, kurioje gali būti numatyta, kad
mokydamiesi darbuotojai turėtų įgyti darbo patirties arba įsidarbinę naujoje vietoje kurį
laiką dirbti vadovaujami ugdančiojo vadovo arba kuratoriaus.
Jei darbuotojas besimokydamas savarankiškai susiranda darbą, apie tai reikėtų pranešti
Komisijai, ir valstybė narė turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad EGF išlaidų tam
darbuotojui būtų patirta tik jo mokymo laikotarpiais, o leidimas besimokančiam
darbuotojui dirbti ne visą darbo dieną turėtų būti patvirtintas dokumentais. Šis
pereinamasis etapas leidžiamas todėl, kad asmuo, susiradęs ne visos darbo dienos
darbą, gali būti nespėjęs visiškai reintegruotis į darbo rinką, ir tam, kad galėtų susirasti
darbą visai darbo dienai, jis turėtų baigti mokymosi ne visą dieną programą.

4.5. Klausimas: Pagal 3a straipsnį EGF paramą gali gauti tik atleisti darbuotojai. Ar jie
gali gauti bedarbio pašalpą, kuri yra pasyvi socialinės apsaugos priemonė? Ar
tai jiems nesukliudys gauti EGF paramos nedarbo laikotarpiu?
Atsakymas: EGF paramą gali gauti visi 3a straipsnio sąlygas atitinkantys darbuotojai.
Nors pačių bedarbio pašalpų negalima mokėti iš EGF lėšų, tai nereiškia, kad valstybė
negali jų mokėti darbuotojams, kurie naudojasi EGF finansuojamomis aktyviomis darbo
rinkos politikos priemonėmis.
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5.

PARAIŠKOS: INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

5.1. Klausimas: Jei paraiška teikiama dėl kelių regionų arba vietovių, ar būtina
aprašyti visus, ar tik labiausiai nukentėjusius dėl darbuotojų atleidimo regionus
arba vietoves?
Atsakymas: Ši informacija padeda Komisijai ištirti darbuotojų atleidimo poveikį vietos,
regiono bei šalies ekonomikai ir įvertinti, ar paraiškoje pasiūlyti veiksmai yra pagrįsti,
kryptingi ir pakankami. Paraišką teikianti valstybė narė gali apibūdinti darbuotojų
atleidimo poveikį atitinkamai vietovei, aprašydama šią vietovę ir jos ypatumus, kurie yra
svarbiausi teikiant paraišką, ypač tai, kaip ši vietovė nukentėjo dėl darbuotojų
atleidimo, ir ar atitinkamuose regionuose ar vietovėse yra arba ateityje atsiras daugiau
galimybių įsidarbinti.

5.2. Klausimas: Jei paraiškoje minimi kelių vietovių atsakingi subjektai ir valdžios
institucijos, kurių struktūra, vaidmuo bei įgaliojimai mažai skiriasi, ar galima
vietoj išsamaus kiekvieno iš jų apibūdinimo pateikti bendrą apibūdinimą?
Atsakymas: Tai atrodo pagrįsta. Jei Komisija arba kita Europos institucija norėtų susisiekti
su konkrečios vietovės subjektu arba valdžios institucija, jos bet kokiu atveju galėtų tai
padaryti per vadovaujančiąją instituciją, valstybės narės pasiūlytą pagal
EGF reglamento 5 straipsnio 2 dalies g punktą.

5.3. Klausimas: Kokią informaciją apie konsultavimosi su socialiniais partneriais
tvarką reikia pateikti pagal 5 straipsnio 2 dalies f punktą?
Atsakymas: Valstybė narė turi patvirtinti, kad su socialiniais partneriais pasikonsultuota
nacionalinės teisės aktų nustatyta tvarka, pateikti šių konsultacijų datas ir aprašymus.
Komisijai svarbiausia žinoti apie visas konsultacijas su socialiniais partneriais dėl EGF
bendrai finansuojamų priemonių paketo.

5.4. Klausimas: Ar individualiems poreikiams pritaikytas, kaip antai mokymo arba
konsultavimo, paslaugas gali teikti akredituotos įstaigos pagal rangos sutartis,
pagal kurias valstybė narė šioms įstaigoms skirtų dalį EGF įnašo?
Atsakymas: Individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas gali teikti specializuotos ir
akredituotos įstaigos, kaip antai mokymo įstaigos. Šios įstaigos turėtų būti nurodytos
paraiškos formoje. Išlaidas vienam darbuotojui reikėtų nurodyti finansinės paraiškos
formoje ir, siekiant išlaikyti audito seką, akredituota įstaiga kartu su sąskaitomis
faktūromis turi saugoti darbuotojų, kuriems suteikė paslaugas, vardų bei pavardžių
sąrašą ir paslaugų suteikimo datas.

5.5. Klausimas: Kas nagrinėja pateiktą nustatytos formos paraišką EGF paramai
gauti ir prie jos pridėtus dokumentus?
Atsakymas: Pradinį tyrimą atlieka Europos Komisijos tarnybos. Vėliau Komisija pateikia
finansavimo pasiūlymą biudžeto valdymo institucijai (t. y. Europos Parlamentui ir
Tarybai), kuri Komisijos pasiūlymą gali patvirtinti arba atmesti.
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5.6. Klausimas: Ar valstybė narė gali kreiptis į Komisijos tarnybas ir su jomis aptarti
galimas arba rengiamas paraiškas?
Atsakymas: Komisija ragina valstybes nares prieš pradedant rengti arba rengiant
paraiškas kreiptis į Komisijos tarnybas. Tokie ryšiai naudingi valstybei narei ir Komisijai, juos
palaikant paraiškos greičiau išnagrinėjamos ir patvirtinamos. Iš anksto pasikonsultavus ir
pasikeitus nuomonėmis dėl paramos pagrįstumo ir pirminių paraiškos projektų, valstybei
narei gali būti lengviau parengti oficialią užbaigtą paraišką, kurioje būtų visi Komisijos
nustatyti elementai. Todėl Komisijos tarnybos siūlosi teikti paramą ir kitokią pagalbą prieš
pateikiant oficialią paraišką; jos mielai atsakys į bet kokį klausimą arba prašymą surengti
susitikimą, kuris galėtų padėti parengti tinkamą paraišką.

5.7. Klausimas: Kokį vaidmenį atlieka kiekvienos valstybės narės kontaktinis asmuo?
Atsakymas: Kontaktiniai asmenys yra nacionaliniai EGF paramos koordinatoriai savo
atitinkamose šalyse. Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pasiteirauti apie atitinkamos
valstybės narės iki šiol pateiktas, teikiamas arba būsimas paraiškas EGF paramai gauti,
pirmiausia turėtų kreiptis į juos. Oficialiai sudaryta kontaktinių asmenų ekspertų grupė,
posėdžiaujanti dukart per metus, padeda Komisijai įgyvendinti EGF reglamentą.

6.

LAIKOTARPIS IR TRUKMĖ

6.1. Klausimas: Ar gali būti finansuojamos išlaidos, patirtos iki paraiškos pateikimo
dienos?
Atsakymas: Išlaidos gali būti finansuojamos nuo tos dienos, kurią valstybė narė pradeda
nukentėjusiems darbuotojams teikti jų individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas,
kurios sudaro suderintą paketą. Taigi jos gali būti pradėtos finansuoti bet kurią dieną
nuo to laiko, kai darbuotojams pranešama apie jų atleidimą; tai iš esmės visada įvyksta
anksčiau nei paraiška nusiunčiama Komisijai. Tačiau kol ES biudžeto valdymo institucija
(t. y. Taryba ir Europos Parlamentas) nėra priėmusi paraiškos patvirtinimo sprendimo, už
visų tokių išlaidų tinkamumą atsako paraišką pateikusi valstybė narė.

6.2. Klausimas: Ar parama atleistam darbuotojui turi būti teikiama laikinai, t. y. ar
EGF reglamente nustatyta paramos teikimo laikotarpio pabaiga?
Atsakymas: EGF paramos teikimo trukmė apribota reglamente, kuriame nustatyta, kad
pagal visas po 2009 m. gegužės 1 d. EGF pateiktas paraiškas, skirta EGF parama turi būti
panaudota per 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo datos (per 12 mėnesių, jei
paraiška pateikta iki 2009 m. gegužės 1 d.). Tai reiškia, kad parama bus teikiama tik
laikinai.
Pasibaigus 24 mėnesių laikotarpiui paslaugos gali būti toliau teikiamos (arba veiksmai
toliau atliekami), bet EGF nebegali jų bendrai finansuoti. Už 24 mėnesių laikotarpiu
suteiktas paslaugas turi būti sumokėta prieš pateikiant galutinę ataskaitą Komisijai (per
6 mėnesius nuo paramos teikimo laikotarpio pabaigos).
Pagal EGF reglamentą galutinio termino pratęsti negalima.

6.3. Klausimas: Kada prasideda 24 mėnesių paramos teikimo laikotarpis?
Atsakymas: 24 mėnesių paramos teikimo laikotarpis paprastai prasideda tą dieną, kurią
Komisijai oficialiai pateikiama paraiška EGF paramai gauti. Tačiau, kaip nustatyta
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13 straipsnio 2 dalyje, paraiškas pateikusios valstybės narės gali atidėti paramos teikimo
laikotarpio pradžią ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, savo paraiškoje nurodydamos vėlesnę
paramos priemonių įgyvendinimo pradžios dieną.

6.4. Klausimas: Ar darbuotojas, gavęs EGF finansinę paramą nuosavam verslui
pradėti, gali naudotis šia parama ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį?
Atsakymas: Visa paramos verslo pradžiai suma atleistam darbuotojui turi būti išmokėta
iki 24 mėnesių paramos teikimo laikotarpio pabaigos.

6.5. Klausimas: Ar EGF parama gali būti teikiama ilgiau kaip 24 mėnesių
įgyvendinimo laikotarpį, pvz., jei darbuotojai lanko kursus, kurie tęsiasi ir tam
laikotarpiui pasibaigus?
Atsakymas: Ne. Tai labai aiškiai nustatyta EGF reglamente. EGF lėšomis bendrai
finansuoti galima tik tokią veiklą, kuri vykdoma 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo
dienos. Pasibaigus šiam 24 mėnesių laikotarpiui, EGF lėšomis nebegalima bendrai
finansuoti jokios veiklos, bet ją galima finansuoti valstybės lėšomis. Tačiau tai yra
nacionalinių valdžios institucijų kompetencija.

7. BIUDŽETAS IR FINANSAI
7.1. Klausimas: Ar Europos Parlamentas ir Taryba gali atmesti Komisijos pasiūlymą
skirti EGF paramą?
Atsakymas: Europos Parlamentas ir Taryba gali priimti arba atmesti Komisijos pasiūlymą ir,
norėdami gauti daugiau informacijos, užduoti klausimų. Iš tiesų iki šiol nebuvo atmesta nė
viena biudžeto valdymo institucijai pasiūlyta paraiška.

7.2. Klausimas: Ar valstybės narės į paraišką EGF gali įtraukti techninės pagalbos
biudžetą? Kokios gairės šiuo atveju taikomos?
Atsakymas: Pagal EGF reglamento 5 straipsnio 2 dalies d punktą valstybės narės į siūlomą
biudžetą gali įtraukti ir suderintą remtinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų
paketą, ir techninę pagalbą. Abiem atvejais nustatoma vienoda bendro finansavimo
dalis – iki 65 proc..
Techninės pagalbos lėšomis galima finansuoti su EGF lėšų naudojimu susijusią
parengiamąją, valdymo, informavimo ir viešinimo bei kontrolės veiklą (EGF reglamento
3 straipsnis). Kaip ir teikiant struktūrinių fondų paramą, pagrįsta techninės pagalbos lėšų
procentinė dalis neturėtų viršyti 4 proc. suderinto individualiems poreikiams pritaikytų
paslaugų paketo sumos.

7.3. Klausimas: Techninei pagalbai numatyta skirti 4 proc. projekto biudžeto, bet
projekto pabaigoje faktinės techninės pagalbos išlaidos sudaro 7 proc.
biudžeto, nes veiklos išlaidos buvo mažesnės nei tikėtasi. Ar tokiu atveju
galutinė techninei pagalbai skirta išmoka bus sumažinta iki 4 proc.?
Atsakymas: Ne. Techninės pagalbos išlaidos patvirtintos ES biudžeto valdymo institucijos
sprendime, ir jei nebus viršyta bendra sprendime nustatyta šių išlaidų suma, bet kokios
tinkamos šios biudžeto eilutės išlaidos bus patvirtintos (žinoma, vėliau bus atliktas jų
auditas).
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7.4. Klausimas: Ar į EGF priemonių paketą galima įtraukti pasyvias socialinės
apsaugos priemones, kuriomis remiami paraiškoje EGF nurodyti darbuotojai?
Atsakymas: Ne. Tačiau į šį paketą galima įtraukti pašalpas, kaip antai dienpinigius arba
mokymo pašalpas, kurios gali būti tinkamos finansuoti EGF lėšomis, jeigu bus mokamos
tik mokymo arba kitų aktyvių priemonių taikymo laikotarpiu ir tik tiems asmenims, kurie
visą dieną dalyvauja pagal šias priemones organizuojamoje veikloje. Prireikus galima
atlikti tyrimą pro rata procentinei daliai nustatyti.

7.5. 7.5. Klausimas: Ką reiškia vienodo dydžio normos taikymas netiesioginėms
išlaidoms pagal 11 straipsnio 2 dalį?
Atsakymas: Netiesioginės išlaidos yra su einamosiomis išlaidomis susiję biudžeto punktai,
kurių negalima lengvai priskirti mokymo priemonei ar kitai veiklai, pvz., telefono, šildymo,
elektros energijos ir kitos išlaidos.
Taikyti vienodo dydžio normą netiesioginėms išlaidoms leidžiama tik dotacijų atveju,
t. y. kai remtiną veiksmą atlieka ne tiesiogiai valstybė narė, o trečioji šalis pagal
dotacijos susitarimą. Tai reiškia, kad vienodo dydžio norma netaikoma per viešųjų
pirkimų procedūras, kai netiesioginės išlaidos jau yra įskaičiuotos į kainą.
Be to, netiesioginės išlaidos, kurias galima deklaruoti pagal vienodo dydžio normą,
negali viršyti 20 proc. veiksmo, su kuriuo yra susijusios, tiesioginių išlaidų. Netiesioginės
išlaidos turi atitikti nacionalines taisykles, įskaitant apskaitos taisykles, kuriose nustatytas
tiesioginių ir netiesioginių išlaidų skirtumas. Valstybės narės taikoma vienodo dydžio
norma turėtų būti pagrįsta ir patvirtinta dokumentais, kad būtų galima atlikti auditą.

7.6. Klausimas: Ar valstybės narės gali naudoti EGF techninės pagalbos lėšas
galutinėms ataskaitoms rengti arba savo veiksmams vertinti?
Atsakymas: EGF reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės narės turi
pasinaudoti joms suteikta finansine parama 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo
dienos. Išlaidas, kurios buvo patirtos šiam 24 mėnesių laikotarpiui pasibaigus, įskaitant
galimas galutinės ataskaitos rengimo arba EGF vertinimo duomenų rinkimo išlaidas,
turės padengti pati valstybė narė.

7.7. Klausimas: Ar EGF paketo finansiniais ištekliais galima finansuoti galutinės
ataskaitos, kurią privaloma pateikti pagal EGF reglamento 15 straipsnį,
rengimą?
Atsakymas: Taip, galima. Tačiau tokiu atveju visos galutinės ataskaitos rengimo išlaidos
turi būti patirtos (t. y. apskaitytos) per 24 mėnesių laikotarpį. Likusias sąskaitas galima
apmokėti ir pasibaigus tiems 24 mėnesiams, bet pati veikla turi būti įvykdyta per
24 mėnesius (nuo paraiškos pateikimo dienos), o visos sąskaitos apmokėtos iki galutinės
ataskaitos nusiuntimo dienos (per 6 mėnesius nuo priemonių įgyvendinimo pabaigos).

7.8. Klausimas: Ar valstybės narės gali finansuoti mikrokreditus individualiems
poreikiams pritaikytui paketui skirtomis lėšomis?
Atsakymas: Taip. Kaip ir ESF, finansavimo plane mikrokreditams skirtos lėšos bus laikomos
„panaudotomis“, kaip apibrėžta EGF reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, taigi, kartą
suteikus paskolą, negrąžintinomis.
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7.9. Klausimas: Ar valstybė narė gali pateikti paraišką EGF paramai gauti, kurioje
vien valstybės narės lėšomis finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės
būtų atskirtos nuo vien EGF lėšomis finansuojamų priemonių?
Atsakymas: Ne. Valstybės narės turėtų pateikti suderintą EGF remtinų priemonių paketą
ir bendro EGF finansavimo prašyti jam visam. Reikėtų aprašyti visas priemones, kurias
valstybės narės ketina finansuoti savo lėšomis, bet jų nereikia įtraukti į EGF remtinų
priemonių paketą.

7.10. Klausimas: Ar valstybė narė paraiškoje EGF gali numatyti privačiojo sektoriaus
bendrą finansavimą?
Atsakymas: Kadangi EGF reglamente nenustatyta, iš kokių dalių turėtų būti sudarytas
valstybės narės įnašas, tai yra priimtina. Tačiau privačiosios lėšos, kaip ir viešosios lėšos,
negali būti skirtos išlaidoms, kurios yra privalomos pagal nacionalinę teisę arba
kolektyvinę sutartį, finansuoti. Be to, privačiojo sektoriaus bendram finansavimui keliami
tie patys audito ir kontrolės reikalavimai, kaip ir viešojo sektoriaus bendram finansavimui.

7.11. Klausimas: Ar valstybė narė, įgyvendindama suderintą individualiems
poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, gali perskirstyti įvairiems biudžeto
punktams skirtas lėšų sumas?
Atsakymas: Įgyvendindamos suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų
paketą, valstybės narės gali perskirstyti paraiškoje nurodytas įvairiems šio paketo
biudžeto punktams skirtas lėšų sumas, tačiau negalima viršyti bendros pagal biudžeto
procedūrą nustatytos finansinės paramos sumos. Jei vienai ar daugiau priemonių skirta
suma dėl tokių pakeitimų padidėja daugiau kaip 20 proc., iki 24 mėnesių paramos
teikimo laikotarpio pabaigos privaloma raštu pranešti Komisijai apie pakeistą biudžetą ir
paaiškinti kiekvieną iš tokių perskirstymų.
Galima perskirstyti vien priemonėms arba vien techninei pagalbai skirtas lėšas, bet
negalima perkelti lėšų tarp šių dviejų pagrindinių kategorijų.

7.12. Klausimas: Kas atsitinka, jei galutinės ataskaitos teikimo etapo pabaigoje
paaiškėja, kad valstybė narė, įgyvendindama priemonių paketą, patyrė ne tiek
daug išlaidų, kiek buvo numatyta pradinėje paraiškoje EGF?
Atsakymas: Valstybės narės bus paprašyta grąžinti nepanaudotas finansinės paramos
konkrečiam veiksmui lėšas; šiuo atveju „veiksmu“ laikoma valstybės narės paraiškoje
apibūdinto suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo
įgyvendinimas. EGF reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Jeigu faktinės veiklos
įgyvendinimo kaštai yra mažesni nei numatyti […], Komisija pareikalauja valstybės narės
iš gautos finansinės paramos grąžinti atitinkamą sumą.“
Komisija parengs raštą valstybei narei, kuriame pateiks savo skaičiavimus. Jei jie atitiks
valstybės narės galutinėje ataskaitoje jau pateiktus skaičiavimus, valstybės narės bus
paprašyta per trumpą laiką grąžinti likutį.

7.13. Klausimas: Ar valstybės narės gali turimomis ESF lėšomis finansuoti priemones
dar negavusios EGF finansavimą patvirtinančio sprendimo?
Atsakymas: Nors techniškai įmanoma atsisakyti ESF išlaidų ir vėliau jas padengti kito
fondo lėšomis, reikėtų vengti tokios padėties, kai tvirtinant ESF išlaidas jau planuojama
vėliau jas atšaukti. Tvirtinanti institucija, tvirtindama išlaidas, turi būti visiškai tikra, kad tos
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išlaidos yra tinkamos ir bus patirtos pagal tą programą. Jei valstybė narė nėra tikra, kad
atitinkamas EGF projektas galiausiai bus patvirtintas ir kad išlaidos galėtų būti
finansuojamos tiek ESF, tiek EGF lėšomis, geriau tokių išlaidų nedeklaruoti ir (ar)
nepatvirtinti, kol nėra aišku, kurio fondo lėšomis valstybė narė ketina jas finansuoti. Tuo
atveju, jei valstybė narė atšaukia patvirtintą paraišką ESF paramai gauti, ji prieš
pateikdama tą pačią paraišką EGF turi įsitikinti, kad fondų paramos sritys nesutampa,
t. y. kad tinkamos išlaidos nebus padengtos du kartus EGF ir ESF lėšomis. Audito seka turi
būti aiški ir tinkamai patvirtinta dokumentais.

7.14. Klausimas: Kaip reikėtų aiškinti 3 straipsnio taikymą išlaidoms, kurios nėra
tiesiogiai susijusios su pavieniu dalyvaujančiu asmeniu, bet yra būtinos
projektui, pvz., būsto nuoma dalyviams, kurie kartu steigia savo bendroves,
kuria tinklus, dalyvauja mokymo veikloje ar net vadovauja naujoms
bendrovėms (tai gali būti plėtros išlaidos (paprastai darbuotojų išlaidos),
konkrečiai paskirtos tiksliniams dalyviams kur kas anksčiau, nei jie pradeda
dalyvauti šioje naujoje mokymo veikloje)?
Atsakymas: Šias „pridėtines“ išlaidas galima paskirstyti įvairiems atitinkamų priemonių
dalyviams. Taigi galima manyti, kad jos yra susijusios su pavieniais dalyviais, ir, atlikus
paprastą dalybos veiksmą, galima gauti „išlaidas vienam dalyviui“. Valstybės narės gali
apskaičiuoti bendras kiekvienos veiklos krypties išlaidas (įskaitant pridėtines išlaidas) ir
padalyti jas iš nustatyto dalyvių skaičiaus. Toks išlaidų paskirstymo metodas yra
priimtinas, jei paramą pagal šiuos veiksmus gauna pavieniai darbuotojai, kurių
tapatybę įmanoma nustatyti. Valstybės narės neturėtų pamiršti, kad reikia išlaikyti
dokumentais tinkamai patvirtintą audito seką.

8.

PROCEDŪROS IR TERMINAI

8.1. Klausimas: Kaip reikėtų pateikti paraišką EGF bendram finansavimui gauti?
Atsakymas: Teikdami paraišką EGF bendram finansavimui gauti laikykitės EGF paraiškos
formos pirmajame puslapyje pateiktų nurodymų.

8.2. Klausimas: Ar yra nustatytas paraiškos pateikimo terminas?
Atsakymas: Vėliausia paraiškos pateikimo data (galutinio termino data) skaičiuojama
taip (žr. EGF reglamento 5 straipsnio 1 dalį):
prie keturių arba devynių mėnesių ataskaitinio laikotarpio, per kurį buvo atleisti
darbuotojai, atitinkantys reikalavimus paramai gauti,
pridedamos
paraiškai rengti skirtos 10 savaičių.
Po tos datos pateiktos paraiškos nepriimamos.

8.3. Klausimas: Kaip teikti paraišką?
Atsakymas: Raštiška paraiška turėtų būti oficialiai pateikta bei tinkamai pasirašyta ir
 siunčiama registruotu laišku, kurio antspaudo data yra ne vėlesnė kaip galutinio
termino data, arba
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 siunčiama per pasiuntinių tarnybą; išsiuntimo data yra ne vėlesnė kaip galutinio
termino data, arba
 pristatoma į EGF būstinę ir Komisija patvirtina ją gavusi ne vėliau kaip galutinio
termino dieną.
Komisija taip pat reikalauja atsiųsti elektroninę paraiškos versiją EGF paraiškoms skirtu e.
pašto adresu; prie paraiškos turėtų būti pateikta nuskenuota pasirašyto puslapio kopija
ir atsiųsta Komisijai galutinio termino dieną arba anksčiau.

8.4. Klausimas: Ar paraišką EGF paramai gauti pateikusi valstybė narė vėliau gali
pateikti papildomos informacijos?
Atsakymas: Taip, ir daugeliu atvejų reikės tai padaryti, nes paraiškos pateikimo dieną
valstybė narė gali dar neturėti visos informacijos. Tačiau reikia įsidėmėti, kad:
1) pateiktos paraiškos, kurias vėliau reikės papildyti, bus nagrinėjamos ilgiau nei
pateiktos užbaigtos paraiškos;
2) bet kokia nauja Komisijos gauta informacija turės būti išnagrinėta remiantis pradine
paraiška;
3) papildomos informacijos nebegalima įtraukti po to, kai Komisijos tarnybos baigia
vertinimą ir pateikia jį Komisijai patvirtinti kaip biudžeto valdymo institucijai teikiamo
teisės akto dalį.

8.5. Klausimas: Per kiek laiko Europos Sąjunga priima sprendimą dėl paraiškos EGF?
Atsakymas: Komisija įvertina paraiškas ir pasiūlo biudžeto valdymo institucijai (Europos
Parlamentui ir Tarybai) priimti sprendimą dėl EGF lėšų skyrimo. Biudžeto valdymo
institucijai priėmus šį sprendimą, Komisija priima savo finansavimo sprendimą, skirtą
paraišką pateikusiai valstybei narei, ir išmoka jai paramos sumą per 15 darbo dienų nuo
finansavimo sprendimo priėmimo dienos. Visas procesas nuo paraiškos pateikimo iki
išmokos gavimo dienos paprastai trunka nuo septynių iki dešimties mėnesių.

9.

INFORMACIJA IR VIEŠINIMAS

9.1. Klausimas: Ar Komisija tikisi, kad valstybės narės užsiims kokia nors konkrečia
ryšių veikla?
Atsakymas: EGF reglamento 9 straipsnyje nustatyta, ką reikėtų informuoti ir kokia
informacija turėtų būti paviešinta. Atitinkama valstybė narė turi teikti informaciją apie
EGF bei jo bendrai finansuojamus veiksmus ir užtikrinti, kad EGF parama būtų aiškiai
matoma ir būtų pabrėžiamas jos vaidmuo Sąjungoje. Valstybė narė iš galimų ryšių
priemonių gali rinktis tokias, kurios geriausiai atitinka jos nacionalinius ypatumus.
Geras ryšių pavyzdys yra interneto svetainės sukūrimas, nes interneto svetainė yra viena
bendra priemonė, kurią taikant galima suteikti visą reikiamą informaciją susijusiems
darbuotojams, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei. Komisija
taip pat ragina naudotis esama EGF informacine medžiaga, kaip antai plakatais,
vaizdo medžiaga, skrajutėmis ir kt.
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Valstybė narė taip pat gali nuspręsti surengti konferenciją, pavyzdžiui, baigiantis EGF
projektui, siekdama didinti informuotumą apie EGF ir taikytų priemonių rezultatus.
Visa informavimo veikla gali būti finansuojama iš atitinkamo EGF paramos projekto
techninės pagalbos biudžeto.

9.2. Klausimas: Ar pakanka informuoti apie EGF paramą toje vietoje, kurioje
įgyvendinamos EGF finansuojamos priemonės?
Atsakymas: Jei visi darbuotojai renkasi toje pačioje vietoje, joje būtina iškabinti
skelbimą, tačiau, atsižvelgiant į aplinkybes, reikėtų padaryti dar daugiau. Jei įmanoma,
reikėtų asmeniškai informuoti kiekvieną darbuotoją. Pavyzdžiui, visą informacinę
medžiagą, leidinius, brošiūras ir (arba) plakatus galima paženklinti EGF „logotipu“,
kuriame būtų įrašyti tie patys žodžiai apie EGF bendrą finansavimą. Svarbu pranešti
apie EGF tam skirtoje interneto svetainėje. Valstybės narės institucijos galėtų bendrauti
su žiniasklaida, skelbti informaciją per televiziją, rengti susitikimus su socialiniais
partneriais ar surengti konferenciją. Žinoma, tai priklauso nuo šiai veiklai pasiūlyto ir
patvirtinto biudžeto.
EGF plakatų (23 ES kalbomis ir turkų kalba) rasite internete adresu
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en&furtherPubs=yes).
Popierinių plakatų šiomis kalbomis, taip pat EGF plakatų kinų, urdu ir arabų kalbomis
galite gauti, jei kreipsitės el. pašto adresu
EMPL-EGF-info@ec.europa.eu.
Parašę tuo pačiu el. pašto adresu, netrukus galėsite gauti ir naująją EGF skrajutę
(visomis oficialiosiomis ES kalbomis).

9.3. Klausimas: Ar pagal 3 straipsnio paskutinę pastraipą galima atlikti vertinimo
tyrimą (finansuojamų priemonių poveikio tyrimą) naudojant EGF lėšas?
Atsakymas: Taip, tai daryti galima, ir tam pritaria Komisija, kuri taip pat tikisi atlikti
finansuojamų priemonių poveikio lyginamąjį tyrimą. Tačiau toks tyrimas turi būti
numatytas paraiškoje ir atliktas per 24 mėnesių įgyvendinimo laikotarpį.

9.4. Klausimas: Pagal 3 straipsnį EGF paketo lėšomis gali būti finansuojamos tokios
priemonės, kaip antai valdymo ir kontrolės veikla. Ar galite pateikti konkrečių
pavyzdžių, kas yra valdymas ir kas – kontrolė?
Atsakymas: Valdymas yra programos įgyvendinimas, bendra priežiūra, gairių
nustatymas, užtikrinimas, kad lėšas gautų tie žmonės, kuriems jos skirtos, ir būtų
įgyvendintos priemonės. Valdymas apima visus lygmenis nuo ministerijos iki vietos
lygmens, kuriuo vykdoma veikla.
Kontrolė – tai tikrinimas, ar visa tai tinkamai atliekama, įskaitant visų reikiamų audito
procedūrų nustatymą ir privalomą audito veiklą, vykdomą nuo centrinio iki vietos
lygmens.
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10. VALDYMAS, AUDITAS IR VERTINIMAS
10.1. Klausimas: Ar struktūriniams fondams skirta valdymo ir kontrolės sistema turėtų
būti taikoma ir EGF?
Atsakymas: Valstybės narės pačios sprendžia, kaip valdyti EGF, bet valdymo ir kontrolės
sistemos gali būti perimtos struktūrinių fondų vadovaujančiųjų institucijų. Taip yra dėl
kelių priežasčių:
1) valstybė narė gali nedažnai prašyti EGF paramos, todėl jai gali nereikėti sukurti
atskiros sistemos;
2) kadangi valstybė narė turi užtikrinti ESF ir EGF papildomumą, jai gali būti naudinga,
kad ESF vadovaujančioji institucija būtų atsakinga ir už EGF;
3) ESF sistemų audito rezultatus galima tiesiogiai panaudoti ir EGF reikmėms tenkinti,
todėl nereikėtų atlikti atskiro EGF sistemų audito.
Net jei naudojama ESF sistema, ją paprastai reikia pritaikyti kur kas paprastesniems EGF
poreikiams. Apie tokius pakeitimus reikia pranešti Komisijai; tai reikia padaryti ir tuo
atveju, jei valstybėje narėje kuriama nauja EGF sistema.

10.2. Klausimas: Ar valstybės narės gali taikyti EGF kitą audito sistemą nei sukurtoji
ESF?
Atsakymas: Taip. Tačiau valstybės narės turėtų garantuoti, kad jos laikosi nurodymų
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2709&langId=en), ir taip užtikrinti, kad jų
audito tvarka būtų tinkama ir skaidri.

10.3. Klausimas: Ar atlikdama vertinimą valstybė narė turi dėti daug pastangų?
Atsakymas: Laikotarpio vidurio vertinime bus nagrinėjamas EGF rezultatų iki 2011 m.
gruodžio 31 d. veiksmingumas ir tvarumas, o ex post vertinime – Fondo poveikis ir
pridėtinė vertė iki 2014 m. gruodžio 31 d. (žr. 17 straipsnį).
Šiuos vertinimus atlieka Komisija, padedama išorės ekspertų ir glaudžiai
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Šiuo tikslu valstybių narių bus paprašyta
pateikti Komisijai EGF paramą gavusių darbuotojų sąrašus, parengtus atitinkamo
12 mėnesių arba 24 mėnesių paramos teikimo laikotarpio pabaigoje. Be to, vertintojai
gali kreiptis į valstybes nares, užduoti joms klausimų ar paprašyti surengti pokalbius;
valstybių narių taip pat gali būti paprašyta pateikti pastabų apie vertinimo ataskaitų
projektus. Valstybių narių atstovai taip pat gali būti pakviesti dalyvauti Komisijos
rengiamuose susitikimuose techniniais klausimais.

11. ATASKAITOS IR UŽBAIGIMAS
11.1. Klausimas: Kokią informaciją Komisija tikisi gauti galutinėje ataskaitoje?
Atsakymas: Galutinę ataskaitą (žr. 15 straipsnį) reikia nusiųsti Komisijai ne vėliau kaip per
šešis mėnesius nuo paramos teikimo laikotarpio pabaigos (t. y. per 30 mėnesių nuo
paraiškos pateikimo datos). Šioje ataskaitoje turėtų būti pateikta informacija apie
įgyvendintą suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą. Jei jis kuo
nors skirtųsi nuo paraiškoje apibūdinto paketo, šiuos skirtumus reikėtų paminėti
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ataskaitoje. Reikėtų atkreipti dėmesį į bet kokį papildomumą su ESF. Ataskaitoje taip pat
reikėtų pateikti lentelę, kurioje būtų glaustai apibendrinta ši informacija:
 iš pradžių numatytų remti darbuotojų skaičius,
 darbuotojų, kuriems iš tiesų suteikta parama, skaičius (kai šie du skaičiai labai skiriasi,
taip pat būtina pateikti trumpą paaiškinimą),
 darbuotojų, kuriems iš tiesų suteikta parama, skaičius (suskirstyta pagal priemones),
 po EGF intervencijos į darbo rinką reintegruotų darbuotojų skaičius (pageidautina
pateikti pastabų apie sėkmingiausias ir (arba) mažiausiai sėkmingas priemones bei
pagrindinius tikslinių darbuotojų, kurie dar neįsidarbino, ypatumus).
Galutinėje ataskaitoje taip pat reikėtų pateikti pavyzdžių, kaip buvo skatinama lyčių
pusiausvyra, trumpą EGF paramos suteiktos naudos vertinimą, taip pat aptarti, ką
reikėtų tobulinti, pateikti naujoviškos praktikos pavyzdžių (jei yra) ir glaustai apibūdinti
vykdytą ryšių veiklą. Komisijos tarnybos norėtų gauti naudotos informacinės medžiagos
egzempliorių ir galimų dalyvių asmeninės sėkmės pavyzdžių.
Galutinėje ataskaitoje taip pat turėtų būti skyrius, skirtas EGF paramos finansiniams
klausimams aptarti. Jame reikėtų palyginti paraiškoje nurodytas kiekvieno veiksmo
išlaidas ir darbuotojų, kuriems numatyta teikti paramą, skaičių su iš tiesų patirtomis
išlaidomis ir darbuotojų, kuriems suteikta parama, skaičiumi. Kiekvieno veiksmo atveju
reikėtų paaiškinti skirtumą tarp biudžete numatytų bei iš tiesų patirtų išlaidų, taip pat
skirtumą tarp darbuotojų, kuriems numatyta teikti paramą, ir darbuotojų, kuriems ta
parama iš tiesų suteikta, skaičiaus.
Galutinėje ataskaitoje reikėtų pateikti išlaidų panaudojimą pagrindžiantį pareiškimą.
EGF paramą tvirtinanti institucija šiame dokumente turėtų patvirtinti, kad:
 išlaidų ataskaita yra tiksli ir parengta naudojant apskaitos sistemas, pagrįstas
patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos įmanoma patikrinti;
 išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje atsižvelgta į bet kokias susigrąžintas sumas,
jei tinka, paramos lėšomis finansuotos veiklos pajamas ir pajamas iš palūkanų;
 informacija apie atliktas operacijas yra saugoma popieriniuose dokumentuose ir, jei
įmanoma, kompiuterinėse rinkmenose bei gali būti pateikta atitinkamoms Komisijos
tarnyboms paprašius.
Galutinės ataskaitos formą ir pareiškimo pavyzdį galima rasti interneto svetainėje
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3286&langId=en.

11.2. Klausimas: Kokios yra pareiškimo, pagrindžiančio EGF finansuotų išlaidų
panaudojimą (15 straipsnis), rengimo taisyklės?
Atsakymas: Komisijos tarnybų nuomone, „pagrindžiantis išlaidų panaudojimą“ reiškia
tai, kad:
įgaliotoji institucija patvirtina, jog visos išlaidų ataskaitoje pateiktos išlaidos atitinka
reglamente nustatytus išlaidų tinkamumo kriterijus ir buvo iš tiesų mokėtos, be to:
1)

deklaruotos išlaidos atitinka galiojančias Sąjungos ir nacionalines taisykles;
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2)

išlaidų ataskaita yra tiksli, parengta naudojant patikimas apskaitos sistemas ir
pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos įmanoma patikrinti;

3)

atliktos operacijos yra teisėtos ir atitinka taisykles, o jas atliekant buvo tinkamai
laikomasi nustatytų procedūrų;

4)

išlaidų ataskaitoje ir mokėjimo paraiškoje prireikus atsižvelgiama į visas susigrąžintas
sumas ir visas gautas palūkanas, taip pat pajamas, gautas įgyvendinus pagal
veiklos programą finansuotą veiklą;

5)

išsamūs duomenys apie atliktas operacijas yra įrašyti kompiuterinėse rinkmenose ir
pateikiami atitinkamoms Komisijos tarnyboms paprašius.

11.3. Klausimas: Kaip Komisija užbaigia EGF paramos procedūrą?
Atsakymas: Komisija, gavusi galutinę ataskaitą ir išlaidų panaudojimą pagrindžiantį
pareiškimą, nusiunčia valstybei narei jų gavimo patvirtinimą ir paprašo grąžinti dalį
neišleistų paramos lėšų arba visas šias lėšas (paprastai 90 proc. likučio), apie kurias
valstybė narė pranešė savo ataskaitoje.
Komisija taip pat gali paprašyti valstybės narės pateikti daugiau informacijos, jei
ataskaitoje ir pareiškime yra neaiškumų. Gavusi visą reikiamą informaciją, ji per šešis
mėnesius užbaigia paramos procedūrą. Tai atliekama oficialiu raštu, kuriame taip pat
gali būti pareikalauta grąžinti nesumokėtą lėšų likutį.
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