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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (EGF)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0380),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0231/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu, 1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas [..] atzinumu 2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULAI par Eiropas 

                                               
1 OV C , , . lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) Fondu pārejas atbalstam (EFPA)

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pārdomu dokumentā par 
globalizācijas iespēju izmantošanu20

Komisija ar tirdzniecību saistītas 
globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu 
apvienojumu uzskata par galvenajiem 
faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc
kvalificēta darbaspēka un samazina to 
darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka 
kvalifikācija. Neraugoties uz kopējām 
milzīgajām priekšrocībām, ko rada 
atvērtāka tirdzniecība un pasaules valstu 
ekonomikas turpmāka integrācija, ir 
jānovērš šīs negatīvās blaknes. Tā kā 
pašreizējās globalizācijas priekšrocības 
cilvēku vidū un starp reģioniem jau nav 
sadalītas vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot 
nelabvēlīgi ietekmētos, pastāv risks, ka 
aizvien straujāka tehnoloģiju attīstība vēl 
vairāk palielinās šādu ietekmi. Tāpēc 
saskaņā ar solidaritātes un ilgtspējības 
principiem īpaši vajadzēs nodrošināt, ka 
globalizācijas sniegtās priekšrocības būs 
taisnīgākas, saskaņojot ekonomisko 
atvērtību un tehnoloģisko progresu ar 
sociālo aizsardzību.

(6) Pārdomu dokumentā par 
globalizācijas iespēju izmantošanu20

Komisija ar tirdzniecību saistītas 
globalizācijas un tehnoloģisku pārmaiņu 
apvienojumu uzskata par galvenajiem 
faktoriem, kas palielina pieprasījumu pēc 
kvalificēta darbaspēka un samazina to 
darbvietu skaitu, kurām vajadzīga zemāka 
kvalifikācija. Tāpēc, neraugoties uz 
priekšrocībām, kas saistītas ar atvērtāku
tirdzniecību un pasaules valstu 
ekonomikas turpmāku integrāciju, ir
jāatrod līdzekļi, lai mazinātu to radītās
negatīvās blaknes, kas jo īpaši skartu 
dažas darbības nozares, dažus 
uzņēmumus un dažas neaizsargātāku 
darba ņēmēju grupas. Tā kā pašreizējās 
globalizācijas priekšrocības cilvēku vidū 
un starp reģioniem nav sadalītas 
vienlīdzīgi, būtiski iespaidojot nelabvēlīgi 
ietekmētos, pastāv risks, ka tehnoloģiskā 
un vides pāreja vēl vairāk palielinās šādu 
ietekmi. Tāpēc saskaņā ar solidaritātes un 
ilgtspējības principiem īpaši vajadzēs 
nodrošināt, ka globalizācijas sniegtās 
priekšrocības būs taisnīgākas un ka 
globalizācijas un tehnoloģiskās un vides 
pārejas kopējā nelabvēlīgā ietekme tiks 
plašāk prognozēta, lai ekonomikas un 
darbaspēka vide pielāgotos labāk.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_lv.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_lv.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Globalizācija nav vienīgais 
faktors, kas padara nepieciešamas 
pārmaiņas ekonomikā un attiecīgi 
ietekmē nodarbinātību. Arī pasaules 
ekonomika, tehnoloģiskās pārmaiņas, 
iekšēji pārvaldības faktori, patērētāju 
rīcības modeļu izmaiņas un vides 
jautājumi ir kritēriji, kas ietekmē 
ekonomiku un, proti, nodarbinātību. 
Tāpēc šo daudzējādo pārmaiņu 
prognozēšana ir prioritāra. Novēršot 
potenciāli nelabvēlīgas sekas, ko šādas 
pārmaiņas rada indivīdiem, uzņēmumiem 
un vietējiem apgabaliem, ir iespējams 
īstenot efektīvus pasākumus un radīt 
jaunas iespējas darbvietu izveidošanas 
ziņā. Tāpēc tas nozīmē ne tikai likt 
uzņemties atbildību darba ņēmējiem, 
kuriem būtu jāpielāgo sava kvalifikācija, 
bet arī pievērst darba devēju uzmanību un 
likt viņiem vairāk prognozēt šādas 
pārmaiņas.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Globalizācija un tehnoloģiskas 
pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules 
ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo 
atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir 
šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama 

(8) Globalizācija un tehnoloģiskas 
pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules 
ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo 
atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir 
šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama 
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un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām 
gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir 
ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam 
draud darba zaudēšana. ES kvalitātes 
sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās 
prognozēšanai22 ir Savienības politikas 
instruments, kas nosaka paraugprakses 
sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas 
prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā 
visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem 
politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina 
ekonomiskās piemērošanās un 
pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme 
uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā
aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu 
finansējumu tā, lai efektīvāk varētu 
mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo 
ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz 
nodarbinātību. Galvenie Savienības 
instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai 
ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas 
paredzēts, lai piedāvātu palīdzību 
preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai 
nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu,
lielu pārstrukturēšanas pasākumu 
gadījumā.

un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām 
gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir 
ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam 
draud darba zaudēšana. ES kvalitātes 
sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās 
prognozēšanai22 ir Savienības politikas 
instruments, kas nosaka paraugprakses 
sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas 
prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā 
visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem 
politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina 
ekonomiskās piemērošanās un 
pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme 
uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā
aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu 
finansējumu tā, lai efektīvāk varētu 
mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo 
ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz 
nodarbinātību. Galvenie Savienības 
instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai 
ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas 
paredzēts, lai piedāvātu palīdzību 
preventīvi, un EFPA, kas paredzēts, lai 
nodrošinātu palīdzību, reaģējot lielu 
pārstrukturēšanas pasākumu gadījumā.

__________________ __________________

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS 
PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS 
EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU 
KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 
“ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un 
pārstrukturēšanās prognozēšanai”, 
(COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS 
PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS 
EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU 
KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 
"ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un 
pārstrukturēšanās prognozēšanai", 
(COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisija uzsver, cik liela nozīme (13) Komisija uzsver, cik liela nozīme 
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joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu 
pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē 
darbu vērienīgu pārstrukturēšanas 
pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem 
darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 
lai atvieglotu šo personu reintegrāciju 
nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās 
vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 
ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, 
ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas 
pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, pāreja 
uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ 
apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt 
konkrētu faktoru, kas rada darbvietu 
zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, 
vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas 
pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā 
EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās 
situācijās un neparedzētos apstākļos, 
papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, 
ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un 
īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu 
shēmas budžeta ierobežojumiem, kā 
noteikts Komisijas paziņojumā 
“Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas 
aizsargā, dod iespējas un aizstāv. 
Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. 
gadam” un tā pielikumā27.

joprojām ir EFPA kā fondam ar elastīgu 
pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē 
darbu vērienīgu pārstrukturēšanas 
pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem 
darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 
lai atvieglotu šo personu reintegrāciju 
nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās 
vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 
ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, 
ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas 
pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, pāreja 
uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ 
apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt 
konkrētu faktoru, kas rada darbvietu 
zaudēšanu, EFPA turpmāk jāizmanto, 
vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas 
pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā 
EFPA mērķi sniegt atbalstu steidzamās 
situācijās, papildinot vairāk profilaktisku 
palīdzību, ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir 
elastīgs un īpašs instruments ārpus 
daudzgadu finanšu shēmas budžeta 
ierobežojumiem, kā noteikts Komisijas 
paziņojumā "Mūsdienīgs budžets 
Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un 
aizstāv. Daudzgadu finanšu shēma 2021.-
2027. gadam" un tā pielikumā27.

__________________ __________________

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā 
pielikums COM (2018) 321 final.

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā 
pielikums COM (2018) 321 final.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kā jau norādīts, lai EGF varētu 
turpināt darboties kā Eiropas mēroga 

(14) Kā jau norādīts, lai EFPA varētu 
turpināt darboties kā Eiropas mēroga 
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instruments, atbalsta pieteikums būtu 
jāiesniedz tad, ja liels pārstrukturēšanas 
pasākums būtiski ietekmē vietējo vai 
reģionālo ekonomiku. Šāda ietekme būtu 
jānosaka, pamatojoties uz zaudēto 
darbvietu minimālo skaitu konkrētā 
pārskata periodā. Ņemot vērā starpposma 
novērtējuma konstatējumus, jānosaka 250 
zaudētu darbvietu slieksnis četru mēnešu 
(vai konkrētās nozarēs – sešu mēnešu) 
pārskata periodā. Ņemot vērā to, ka 
darbinieku atlaišanas viļņiem dažādās 
nozarēs vienā un tajā pašā reģionā ir 
vienlīdz būtiska ietekme uz vietējo darba 
tirgu, jābūt iespējai iesniegt arī reģionu 
pieteikumus. Nelielos darba tirgos, 
piemēram, mazās dalībvalstīs vai attālos 
reģionos, tostarp tālākos reģionos, kā 
minēts LESD 349. pantā, vai ārkārtējos 
apstākļos pieteikumus varētu iesniegt arī 
tad, ja zaudēto darbvietu skaits ir mazāks.

instruments, atbalsta pieteikums būtu 
jāiesniedz tad, ja liels pārstrukturēšanas 
pasākums būtiski ietekmē vietējo vai 
reģionālo ekonomiku. Šāda ietekme būtu 
jānosaka, pamatojoties uz zaudēto 
darbvietu minimālo skaitu konkrētā 
pārskata periodā. Ņemot vērā starpposma 
novērtējuma konstatējumus, jānosaka 250 
zaudētu darbvietu slieksnis deviņu mēnešu 
pārskata periodā. Ņemot vērā to, ka 
darbinieku atlaišanas viļņiem dažādās 
nozarēs vienā un tajā pašā reģionā ir 
vienlīdz būtiska ietekme uz vietējo darba 
tirgu, jābūt iespējai iesniegt arī reģionu 
pieteikumus. Nelielos darba tirgos, 
piemēram, mazās dalībvalstīs vai attālos 
reģionos, tostarp tālākos reģionos, kā 
minēts LESD 349. pantā, vai ārkārtējos 
apstākļos, piemēram, reģionos, kurus jau 
ir īpaši ietekmējis nozīmīgs bezdarba 
līmenis, pieteikumus varētu iesniegt arī 
tad, ja zaudēto darbvietu skaits ir mazāks.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai paustu Savienības solidaritāti ar 
darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies, individualizētu pakalpojumu 
kopuma un tā īstenošanas izmaksu 
līdzfinansējuma likmei vajadzētu būt 
vienādai ar ESF+ līdzfinansējuma likmi 
attiecīgajā dalībvalstī.

(15) Lai paustu Savienības solidaritāti ar 
darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies, individualizētu pakalpojumu 
kopuma un tā īstenošanas izmaksu 
līdzfinansējuma likmei vajadzētu būt 
vienādai ar 70 % no kopējām aplēstajām 
izmaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Savienības budžeta daļa, kas 
piešķirta EGF, būtu jāīsteno Komisijai 
dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) [jaunās Finanšu regulas numurs] 
(Finanšu regula)28 nozīmē. Tāpēc, īstenojot 
EGF saskaņā ar dalītās pārvaldības 
principu, Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāievēro Finanšu regulā minētie principi, 
piemēram, pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principi.

(16) Savienības budžeta daļa, kas 
piešķirta EFPA, būtu jāīsteno Komisijai 
dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) [jaunās Finanšu regulas numurs] 
(Finanšu regula)28 nozīmē. Tāpēc, īstenojot 
EFPA saskaņā ar dalītās pārvaldības 
principu, Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāievēro Finanšu regulā minētie principi, 
piemēram, pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principi.

__________________ __________________

28 OV L […], […], […] lpp. 28 OV L […], […], […] lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dublinā Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fondā (Eurofound) 
izvietotais Eiropas pārmaiņu novērošanas 
centrs palīdz Komisijai un dalībvalstīm, 
nodrošinot kvalitatīvu un kvantitatīvu 
analīzi, kas palīdz izvērtēt globalizācijas un 
pārstrukturēšanas tendences un EGF
izmantošanu.

(17) Dublinā Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fondā (Eurofound) 
izvietotais Eiropas pārmaiņu novērošanas 
centrs palīdz Komisijai un dalībvalstīm, 
nodrošinot kvalitatīvu un kvantitatīvu 
analīzi, kas palīdz izvērtēt globalizācijas un 
pārstrukturēšanas tendences un EFPA
izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem 
un pašnodarbinātām personām, kuru 
darbība ir beigusies, vajadzētu būt 
vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba 
ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, 
kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata 
par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

(18) Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem 
un pašnodarbinātām personām, kuru 
darbība ir beigusies, vajadzētu būt 
vienlīdzīgai piekļuvei EFPA neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba 
ņēmēji neatkarīgi no tā, vai viņiem ir 
noslēgts terminēts vai beztermiņa darba 
līgums, pagaidu darba aģentūras 
darbinieki, kā arī pašnodarbinātas 
personas, tostarp mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu īpašnieki–vadītāji, kuru 
darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par 
iespējamiem EFPA atbalsta saņēmējiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) EGF finansiālie ieguldījumi 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai 
atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu 
ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā 
darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. 
Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai 
reģionālā darba tirgus paredzamās 
vajadzības. Tomēr visos attiecīgos 
gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu 
zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai 
tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. 
Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā 
vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu 
pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu kopumā būtu 
jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt 
piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts 
līdzfinansējumā.

(19) EFPA finansiālie ieguldījumi 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai 
atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu 
ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā 
darbības nozarē, vai kādā citā nozarē, taču 
arī nolūkā veicināt darbvietu pašradīšanu, 
tostarp izveidojot kooperatīvus. 
Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai 
reģionālā darba tirgus paredzamās 
vajadzības. Tomēr visos attiecīgos 
gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu 
zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai 
tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. 
Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā 
vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu 
pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu kopumā būtu 
jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt 
piedalīties EFPA atbalstīto pasākumu 
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valsts līdzfinansējumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba 
tirgus politikas pasākumu kopumu, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski uzlabos atbalsta saņēmēju 
nodarbināmību. Dalībvalstīm būtu jācenšas 
panākt, lai pēc iespējas lielāks skaits 
atbalsta saņēmēju, kuri piedalās šajos 
pasākumus, atrastu ilgtspējīgu darbu 
iespējami īsā laikā sešu mēnešu 
laikposmā, pirms ir jāiesniedz noslēguma 
ziņojums par finansiālā ieguldījuma 
īstenošanu.

(20) Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba 
tirgus politikas pasākumu kopumu, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski uzlabos atbalsta saņēmēju 
nodarbināmību. Dalībvalstīm būtu jācenšas 
panākt, lai pēc iespējas lielāks skaits 
atbalsta saņēmēju, kuri piedalās šajos 
pasākumus, atrastu ilgtspējīgu darbu 
iespējami īsā laikā, nepiemērojot EFPA 
ieguldījumam ar reintegrāciju 
nodarbinātībā saistītā koeficienta 
nosacījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba 
tirgus politikas pasākumu kopumu, 
dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta 
saņēmējiem, tostarp gados jauniem un 
gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī 
tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā 
to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām 
grūtībām saistībā ar atgriešanos darba 
tirgū. Tomēr EGF īstenošanā būtu jāievēro 
un jāveicina dzimumu līdztiesības un 
nediskriminācijas principi, kas ir daļa no 

(21) Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba 
tirgus politikas pasākumu kopumu, 
dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
nelabvēlīgā situācijā esošiem atbalsta 
saņēmējiem, tostarp gados jauniem un 
gados vecākiem bezdarbniekiem, kā arī 
tiem, kuriem draud nabadzība, ņemot vērā 
to, ka minētās grupas saskaras ar īpašām 
grūtībām saistībā ar atgriešanos darba 
tirgū. Tomēr EFPA īstenošanā būtu 
jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības 
un nediskriminācijas principi, kas ir daļa 
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Savienības pamatvērtībām un iekļauti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

no Savienības pamatvērtībām un iekļauti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

Or. fr

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Dalībvalstīm, kuras iesniegušas 
pieteikumu EFPA, būtu arī jābūt iespējai 
sniegt individualizētus, EFPA 
līdzfinansētus pakalpojumus: a) viena un 
tā paša reģiona darba ņēmējiem, kuri, 
nebūdami daļa no pārstrukturēšanas, uz 
ko attiecas EFPA intervence, veic tāda 
paša veida darbību kā darba ņēmēji, kuri 
izmanto saskaņotus individualizētos 
pakalpojumus šīs regulas izpratnē, un b) 
noteiktam ilgstošu bezdarbnieku vai bez 
darba esošu jauniešu skaitam, kuri 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības un nav 
ieguvuši izglītību un pieteikuma 
iesniegšanas datumā ir jaunāki par 
25 gadiem vai, ja dalībvalsts attiecīgi 
nolemj, jaunāki par 30 gadiem, dodot 
priekšroku personām, kuras ir bez darba 
vai pārtrauc darbību, ciktāl vismaz dažas 
zaudētās darbvietas ir bijušas NUTS 
2 līmeņa reģionos, kuros jauniešu 
bezdarba līmenis pārsniedz 20 %. Taču 
individualizētos pakalpojumus vajadzētu 
piešķirt tikai ierobežotam personu 
skaitam, kas nevar pārsniegt EFPA 
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
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Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai efektīvi un ātri atbalstītu 
atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu 
jādara viss iespējamais, lai iesniegtu 
pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir 
nepieciešama papildu informācija 
pieteikuma izvērtēšanai, papildu 
informācijas sniegšana būtu jāierobežo 
laikā.

(22) Lai efektīvi un ātri atbalstītu 
atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu 
jādara viss iespējamais, lai iesniegtu 
pilnīgus pieteikumus EFPA finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir 
nepieciešama papildu informācija 
pieteikuma izvērtēšanai, papildu 
informācijas sniegšana būtu jāierobežo 
laikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālajiem 
ieguldījumiem nevajadzētu aizstāt, bet, ja 
iespējams, vajadzētu papildināt atbalsta 
pasākumus, kas atbalsta saņēmējiem ir 
pieejami no Savienības fondiem vai citās 
Savienības politikas jomās vai 
programmās.

(24) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EFPA finansiālajiem 
ieguldījumiem nevajadzētu aizstāt, bet, ja 
iespējams, vajadzētu papildināt atbalsta 
pasākumus, kas atbalsta saņēmējiem ir 
pieejami no Savienības fondiem vai citās 
Savienības politikas jomās vai 
programmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un 

(25) Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem attiecībā uz EFPA lietām un 
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iznākumiem. iznākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai atvieglotu šīs regulas 
īstenošanu, izdevumiem vajadzētu būt 
atbilstīgiem vai nu no dienas, kad 
dalībvalsts sāk sniegt individualizētus 
pakalpojumus, vai no dienas, kad 
dalībvalstij radušies administratīvie 
izdevumi saistībā ar EGF īstenošanu.

(26) Lai atvieglotu šīs regulas 
īstenošanu, izdevumiem vajadzētu būt 
atbilstīgiem vai nu no dienas, kad 
dalībvalsts sāk sniegt individualizētus 
pakalpojumus, vai no dienas, kad 
dalībvalstij radušies administratīvie 
izdevumi saistībā ar EFPA īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu vajadzības, īpaši ja 
tās rodas gada pirmajos mēnešos, kad 
pārvietot līdzekļus no citām budžeta 
pozīcijām ir īpaši sarežģīti, ikgadējā 
budžeta procedūrā EGF budžeta pozīcijā 
būtu jānodrošina atbilstoša maksājumu 
apropriāciju summa.

(27) Lai nodrošinātu vajadzības, īpaši ja 
tās rodas gada pirmajos mēnešos, kad 
pārvietot līdzekļus no citām budžeta 
pozīcijām ir īpaši sarežģīti, ikgadējā 
budžeta procedūrā EFPA budžeta pozīcijā 
būtu jānodrošina atbilstoša maksājumu 
apropriāciju summa.

Or. fr

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) [EGF budžeta struktūru nosaka 
daudzgadu finanšu shēma un Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
[datums nākotnē] Iestāžu nolīgums par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību29

("Iestāžu nolīgums").]].

(28) [EFPA budžeta struktūru nosaka 
daudzgadu finanšu shēma un Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
[datums nākotnē] Iestāžu nolīgums par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību29

("Iestāžu nolīgums").]].

__________________ __________________

29 Atsauce tiks atjaunināta. 29 Atsauce tiks atjaunināta.

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Atbalsta saņēmēju interesēs 
palīdzība būtu jādara pieejama pēc iespējas 
ātrāk un efektīvāk. EGF lēmumu 
pieņemšanas procesā iesaistītajām 
dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu 
jādara viss iespējamais, lai mazinātu 
pieteikumu izskatīšanas laiku un 
vienkāršotu procedūras, nodrošinot, ka 
lēmumi par EGF izmantošanu tiek 
pieņemti ātri un bez sarežģījumiem. Tādēļ 
turpmāk lēmumu par Komisijas 
iesniegtajiem līdzekļu pārvietojumu 
pieprasījumiem pieņems budžeta iestāde, 
un Komisijas priekšlikums par EGF
izmantošanu vairs nebūs nepieciešams.

(29) Atbalsta saņēmēju interesēs 
palīdzība būtu jādara pieejama pēc iespējas 
ātrāk un efektīvāk. EFPA lēmumu 
pieņemšanas procesā iesaistītajām 
dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu 
jādara viss iespējamais, lai mazinātu 
pieteikumu izskatīšanas laiku un 
vienkāršotu procedūras, nodrošinot, ka 
lēmumi par EFPA izmantošanu tiek 
pieņemti ātri un bez sarežģījumiem. Tādēļ 
turpmāk lēmumu par Komisijas 
iesniegtajiem līdzekļu pārvietojumu 
pieprasījumiem pieņems budžeta iestāde, 
un Komisijas priekšlikums par EFPA
izmantošanu vairs nebūs nepieciešams.

Or. fr

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai Eiropas Parlaments varētu veikt 
politisku kontroli un Komisija varētu 
pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos 
rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz 
noslēguma ziņojums par EGF īstenošanu.

(31) Lai Eiropas Parlaments varētu veikt 
politisku kontroli un Komisija varētu 
pastāvīgi uzraudzīt ar EFPA palīdzību 
gūtos rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāiesniedz noslēguma ziņojums par EFPA
īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/201230 ("Finanšu regula") vai to 
aizstājošajā regulā dalībvalstīm arī turpmāk 
vajadzētu būt atbildīgām par finansiālā 
ieguldījuma īstenošanu un to darbību 
pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar 
Savienības finansējumu. Dalībvalstīm būtu 
jāpamato saņemtā EGF finansiālā 
ieguldījuma izlietojums. Ņemot vērā to, ka 
EGF darbību īstenošanas periods ir īss, 
ziņošanas pienākumiem būtu jāatspoguļo 
EGF intervences pasākumu īpašais 
raksturs.

(32) Saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/201230 ("Finanšu regula") vai to 
aizstājošajā regulā dalībvalstīm arī turpmāk 
vajadzētu būt atbildīgām par finansiālā 
ieguldījuma īstenošanu un to darbību 
pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar 
Savienības finansējumu. Dalībvalstīm būtu 
jāpamato saņemtā EFPA finansiālā 
ieguldījuma izlietojums. Ņemot vērā to, ka 
EFPA darbību īstenošanas periods ir īss, 
ziņošanas pienākumiem būtu jāatspoguļo 
EFPA intervences pasākumu īpašais 
raksturs.

__________________ __________________

30 Atsauce tiks atjaunināta. 30 Atsauce tiks atjaunināta.

Or. fr

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF).

Ar šo regulu izveido Eiropas Fondu 
pārejas atbalstam (EFPA).

Or. fr

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā ir izklāstīti EGF mērķi, Savienības 
finansējuma forma un šāda finansējuma 
sniegšanas noteikumi, tostarp dalībvalstu 
pieteikumi finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai no EGF pasākumiem, kas 
paredzēti 7. pantā minētajiem atbalsta 
saņēmējiem.

Tajā ir izklāstīti EFPA mērķi, Savienības 
finansējuma forma un šāda finansējuma 
sniegšanas noteikumi, tostarp dalībvalstu 
pieteikumi finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai no EFPA pasākumiem, kas 
paredzēti 7. pantā minētajiem atbalsta 
saņēmējiem, kā arī šīs regulas 8. panta 
2. punktā noteiktajiem ārkārtas 
pasākumiem ekonomikas teritoriālajai 
pārstrukturēšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFPA galvenais uzdevums ir:

EGF sekmē labāku globalizācijas un 
tehnoloģisko sasniegumu sniegto 
ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties 
strukturālām pārmaiņām. EFPA palīdz 
īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā 
noteiktos principus un uzlabot sociālo un 
ekonomisko kohēziju starp reģioniem un 
dalībvalstīm.

a) atbalstīt no globalizācijas izrietošās 
sociāli ekonomiskās izmaiņas, kā arī 
tehnoloģisko un vides pāreju, palīdzot 
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, taču 
arī profesionālajām nozarēm un 
reģioniem, kurus īpaši skar 
pārstrukturēšana, pielāgoties strukturālām 
pārmaiņām. EFPA palīdz īstenot Eiropas 
sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un 
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uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju 
starp reģioniem un dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
apliecināt solidaritāti un sniegt atbalstu 
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies negaidītu, lielu pārstrukturēšanas 
pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

1. EFPA vispārīgais mērķis ir 
apliecināt solidaritāti un sniegt atbalstu 
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies lielu pārstrukturēšanas pasākumu 
laikā, kā minēts 5. panta 1.–3. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFPA konkrētais mērķis ir piedāvāt 
palīdzību darbu zaudējušajiem darba 
ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, 
kuras pārtrauc darbību lielu 
pārstrukturēšanas pasākumu dēļ, jo īpaši 
gadījumos, ko izraisījušas ar globalizāciju 
saistītas problēmas, piemēram, izmaiņas 
pasaules tirdzniecības modeļos, 
tirdzniecības strīdi, finanšu vai 
ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas 
vai automatizācijas, vai jebkādas citas 
tehnoloģiskas pārejas dēļ. Īpašu 
uzmanību pievērš pasākumiem, kas 
paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā 
situācijā esošajām iedzīvotāju grupām.
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Or. fr

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt 
palīdzību negaidītu, lielu 
pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos, 
jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar 
globalizāciju saistītas problēmas, 
piemēram, izmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, 
finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz 
mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši 
digitalizācijas vai automatizācijas 
rezultātā. Īpašu uzmanību pievērš 
pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu 
visnelabvēlīgākā situācijā esošajām
iedzīvotāju grupām.

2. Ārkārtas apstākļos EFPA var 
atbalstīt reģionu un/vai ģeogrāfisko 
apgabalu sociāli ekonomisko 
pārstrukturēšanu, proti, profesionālās 
nozares, kuras nodarbinātības ziņā ir 
īpaši ietekmējusi viena vai vairākas 
pārstrukturēšanas, kas saistītas ar 
globalizāciju un/vai ar tehnoloģisko un 
vides pāreju.

Or. fr

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – -a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) "darba ņēmējs" ir jebkura 
persona, kurai ir darba līgums vai darba 
attiecības, kādas noteiktas tiesību aktos, 
koplīgumā un/vai katrā dalībvalstī spēkā 
esošajās praksēs atbilstoši ES Tiesas 
judikatūrā iedibinātajiem kritērijiem 
darba ņēmēja statusa noteikšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir 
darba ņēmējs, kura nodarbinātība tiek 
pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai 
kura līgums netiek atjaunots ekonomisku 
apsvērumu dēļ;

a) "darbu zaudējis darba ņēmējs" ir 
darba ņēmējs neatkarīgi no tā, vai viņam 
ir noslēgts terminēts vai beztermiņa darba 
līgums, vai pagaidu darba aģentūras 
darbinieks, kura nodarbinātība tiek 
pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai 
kura līgums netiek atjaunots ekonomisku 
apsvērumu dēļ;

Or. fr

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “atbalsta saņēmējs” ir persona, kas 
piedalās EGF līdzfinansētos pasākumos;

c) "atbalsta saņēmējs" ir persona, kas 
piedalās EFPA līdzfinansētos pasākumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pārkāpums” ir jebkurš 
piemērojamo tiesību aktu pārkāpums, kas 
noticis tāda ekonomikas dalībnieka 
darbības vai bezdarbības dēļ, kurš ir 
iesaistīts EGF īstenošanā, un kā rezultātā 
rodas vai varētu rasties kaitējums 
Savienības budžetam, prasot no šī budžeta 
segt nepamatotus izdevumus.

d) "pārkāpums" ir jebkurš 
piemērojamo tiesību aktu pārkāpums, kas 
noticis tāda ekonomikas dalībnieka 
darbības vai bezdarbības dēļ, kurš ir 
iesaistīts EFPA īstenošanā, un kā rezultātā 
rodas vai varētu rasties kaitējums 
Savienības budžetam, prasot no šī budžeta 
segt nepamatotus izdevumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var iesniegt pieteikumu 
finansiāla ieguldījuma saņemšanai no EGF
pasākumiem, kas paredzēti darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, saskaņā ar šajā 
pantā izklāstītajiem noteikumiem.

1. Dalībvalstis var iesniegt pieteikumu 
finansiāla ieguldījuma saņemšanai no 
EFPA pasākumiem, kas paredzēti darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, saskaņā ar šajā 
pantā izklāstītajiem noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EGF finansiālo ieguldījumu sniedz 
saistībā ar lieliem pārstrukturēšanas 
pasākumiem, kas izraisījuši:

2. EFPA finansiālo ieguldījumu 
sniedz saistībā ar lieliem pārstrukturēšanas 
pasākumiem, kas izraisījuši:

Or. fr

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vairāk nekā 250 darbu zaudējušu 
darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu 
darbības beigšanos četru mēnešu pārskata 
periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā, 
tostarp tā piegādes uzņēmumos vai 
pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

a) vairāk nekā 250 darbu zaudējušu 
darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu 
darbības beigšanos deviņu mēnešu 
pārskata periodā kādā dalībvalsts 
uzņēmumā, tostarp tā piegādes uzņēmumos 
vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;
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Or. fr

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vairāk nekā 250 darbu zaudējušu 
darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu 
darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata 
periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā
saimnieciskās darbības nozarē, kas
definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un 
kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu 
reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, vai 
vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas 
definēti NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos 
kopā skarti vairāk nekā 250 darba ņēmēju 
vai pašnodarbinātu personu;

b) vairāk nekā 250 darbu zaudējušu 
darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu 
darbības beigšanos deviņu mēnešu 
pārskata periodā, īpaši MVU, kas var 
darboties vienādās vai atšķirīgās
saimnieciskās darbības nozarēs, kas
noteiktas NACE 2. red. nodaļas līmenī, un
kuri atrodas vienā vai divos kaimiņu 
reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī, vai 
vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kas 
definēti NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos 
kopā skarti vairāk nekā 250 darba ņēmēju 
vai pašnodarbinātu personu;

Or. fr

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vairāk nekā 250 darbu zaudējušu 
darba ņēmēju vai pašnodarbinātu 
personu darbības beigšanos četru mēnešu 
pārskata periodā, īpaši MVU, kas 
darbojas vienā vai dažādās saimnieciskās 
darbības nozarēs, kas definētas NACE 
2. red. nodaļas līmenī, un atrodas vienā 
reģionā, kas definēts NUTS 2. līmenī.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, jo īpaši attiecībā uz 
pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts tos 
pienācīgi pamatojusi, finansiālā 
ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo 
pantu var uzskatīt par pieņemamu, kaut arī 
1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba 
ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme uz 
nodarbinātību un vietējo vai reģionālo 
ekonomiku. Pieteikuma iesniedzēja 
dalībvalsts precizē, kurš no 1. punkta a), b) 
vai c) apakšpunktā minētajiem intervences 
kritērijiem nav pilnībā izpildīts. Ārkārtas 
apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma 
nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada 
maksimālās summas.

3. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, ja pieteikuma iesniedzēja 
dalībvalsts tos pienācīgi pamatojusi, 
finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā 
ar šo pantu var uzskatīt par pieņemamu, 
kaut arī 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja 
darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska ietekme 
uz nodarbinātību un vietējo vai reģionālo 
ekonomiku. Pieteikuma iesniedzēja 
dalībvalsts precizē, kurš no 1. punkta a), b) 
vai c) apakšpunktā minētajiem intervences 
kritērijiem nav pilnībā izpildīts. Ārkārtas 
apstākļos veikto ieguldījumu kopsumma 
nedrīkst pārsniegt 15 % no EFPA gada 
maksimālās summas.

Or. fr

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EGF nevar izmantot gadījumos, 
kad darba ņēmēji tiek atlaisti sakarā ar 
dalībvalsts veiktiem budžeta 
samazinājumiem, kas skar nozares, kuras ir 
atkarīgas no valsts finansējuma.

4. EFPA nevar izmantot gadījumos, 
kad darba ņēmēji tiek atlaisti sakarā ar 
dalībvalsts veiktiem budžeta 
samazinājumiem, kas skar nozares, kuras ir 
atkarīgas no valsts finansējuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Augsts bezdarba līmenis 

Reģioniem, kuros bezdarba līmenis ir 
10 % vai augstāks, 5. panta 1.–3. punktā 
minētos dalībvalstu pieteikumus var 
papildināt ar EFPA finansiālā 
ieguldījuma pieteikumu ārkārtas 
pasākumiem, piemēram, 8. panta 
2. punktā minētajiem, kuru mērķis ir 
stiprināt nodarbinātību un attiecīgā 
reģiona un/vai ģeogrāfiskā apgabala 
sociāli ekonomiskās izredzes, ja 
pieteikums attiecas uz vienu vai diviem 
kaimiņu reģioniem, kas definēti NUTS 
2. līmenī, vai vairāk nekā diviem kaimiņu 
reģioniem, kas definēti NUTS 2. līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
norāda metodi, ko izmanto, lai 5. panta 
nolūkiem aprēķinātu 4. pantā definēto 
darba ņēmēju un pašnodarbināto personu 
skaitu.

1. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
norāda metodi, ko izmanto, lai 5. panta 1.–
3. punkta nolūkiem aprēķinātu 4. pantā 
definēto darba ņēmēju un pašnodarbināto 
personu skaitu.

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts saskaņā 1. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
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ar 8. pantu var sniegt EGF līdzfinansētu 
saskaņoto individualizēto pakalpojumu 
kopumu atbalsttiesīgiem saņēmējiem, kas 
var būt:

saskaņā ar 8. panta 1. punktu var sniegt 
EFPA līdzfinansētu saskaņoto 
individualizēto pakalpojumu kopumu 
atbalsttiesīgiem saņēmējiem, kas var būt:

Or. fr

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbu zaudējušie darba ņēmēji un 
pašnodarbinātās personas, kuru skaits 
aprēķināts saskaņā ar 6. pantu un kuru 
darbība ir beigusies 5. pantā paredzētajā 
pārskata periodā;

a) darbu zaudējušie darba ņēmēji un 
pašnodarbinātās personas, kuru skaits 
aprēķināts saskaņā ar 6. pantu un kuru 
darbība ir beigusies 5. panta 1.–3. punktā
paredzētajā pārskata periodā;

Or. fr

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbu zaudējušie darba ņēmēji un 
pašnodarbinātās personas, kuru skaits 
aprēķināts saskaņā ar 6. pantu un kuru 
darbība ir beigusies ārpus 5. pantā
paredzētā pārskata perioda; proti, sešus
mēnešus pirms pārskata perioda sākuma 
vai laikposmā starp pārskata perioda 
beigām un pēdējo dienu pirms Komisijas 
veiktā izvērtējuma pabeigšanas datuma.

b) darbu zaudējušie darba ņēmēji un 
pašnodarbinātās personas, kuru skaits 
aprēķināts saskaņā ar 6. pantu un kuru 
darbība ir beigusies ārpus 5. panta 1.–
3. punktā paredzētā pārskata perioda; proti, 
deviņus mēnešus pirms pārskata perioda 
sākuma vai laikposmā starp pārskata 
perioda beigām un pēdējo dienu pirms 
Komisijas veiktā izvērtējuma pabeigšanas 
datuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 2. panta, 
dalībvalstis, kuras iesniedza pieteikumu, 
var sniegt individualizētus, EFPA 
līdzfinansētus pakalpojumus:

a) ilgstošiem bezdarbniekiem vai bez 
darba esošiem jauniešiem, kuri 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības un nav 
ieguvuši izglītību un pieprasījuma 
iesniegšanas datumā ir jaunāki par 
25 gadiem, vai ja dalībvalsts attiecīgi 
nolemj, jaunāki par 30 gadiem, atbilstoši 
paredzēto atbalsta saņēmēju skaitam, 
dodot priekšroku personām, kuras ir bez 
darba vai pārtrauc darbību, ciktāl vismaz 
dažas zaudētās darbvietas 3. un 4. panta 
izpratnē ir bijušas NUTS 2. līmeņa 
reģionos, kuros jauniešu bezdarba līmenis 
pārsniedz 20 %; atbalstu bez darba 
esošiem jauniešiem, kuri priekšlaicīgi 
pārtraukuši mācības un nav ieguvuši 
izglītību, ir jaunāki par 25 gadiem, vai ja 
dalībvalstis attiecīgi nolemj, jaunāki par 
30 gadiem, var sniegt tajos NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros jauniešu 
bezdarba līmenis pārsniedz 20 %;

b) darba ņēmējiem, kuri nav darbu 
zaudējušie darba ņēmēji vai 
pašnodarbinātas personas, kuras pārtrauc 
darbību, 4. panta izpratnē, taču kuru 
nodarbinātību apdraud pārstrukturēšana; 
tas ir spēkā tad, ja viņi darbojas tajā pašā 
darbības nozarē, kas definēta NACE 
2. red. nodaļas līmenī, kurai pieder 
1. punkta a) un b) apakšpunktos minētie 
darba ņēmēji.

Or. fr

Grozījums Nr. 47
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas b) apakšpunktā minētos 
darba ņēmējus un pašnodarbinātas 
personas uzskata par atbalsttiesīgām, ja 
var noteikt skaidru cēloņsakarību ar 
notikumu, kurš izraisīja atlaišanu
pārskata periodā.

To personu, kuras ir atbalsttiesīgas 
7. panta otrās daļas a) punkta izpratnē, 
skaitam vienmēr ir jābūt zemākam vai 
vienādam ar 7. panta pirmās daļas a) un 
b) punkta izpratnē atbalsttiesīgiem darba 
ņēmējiem attiecībā uz to pašu EFPA 
intervences pieteikumu, ko iesniegusi 
dalībvalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālu ieguldījumu no EGF var sniegt 
aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas ir 
daļa no saskaņotā individualizēto 
pakalpojumu kopuma un kas paredzēti, lai 
veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo 
īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu 
darba ņēmēju reintegrāciju nodarbinātībā 
vai pašnodarbinātībā.

Finansiālu ieguldījumu no EFPA var 
sniegt aktīviem darba tirgus pasākumiem, 
kas ir daļa no saskaņotā individualizēto 
pakalpojumu kopuma un kas paredzēti, lai 
veicinātu paredzēto atbalsta saņēmēju un jo 
īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu atlaistu 
darba ņēmēju reintegrāciju nodarbinātībā 
vai pašnodarbinātībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālajā rūpniecības laikmetā 
nepieciešamo prasmju izplatīšana ir 
obligāts horizontāls elements ikvienā 
piedāvātajā individualizēto pakalpojumu 

Digitālajā rūpniecības laikmetā 
nepieciešamo prasmju izplatīšana ir 
horizontāls elements, kas jāsekmē dažādu 
piedāvāto individualizēto pakalpojumu 
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kopumā. Apmācības līmeni pielāgo 
kvalifikācijām un attiecīgā atbalsta 
saņēmēja vajadzībām.

ietvaros. Apmācības līmeni pielāgo 
kvalifikācijām un attiecīgā atbalsta 
saņēmēja vajadzībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, 
uzņēmējdarbības sākšanai vai darba 
ņēmēju pārņemšanai nedrīkst pārsniegt 
20 000 EUR vienam darbu zaudējušam 
darba ņēmējam.

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, 
uzņēmējdarbības sākšanai vai darba 
ņēmēju pārņemšanai, jo īpaši ieviešot 
kooperatīvus, nedrīkst pārsniegt 
20 000 EUR vienam darbu zaudējušam 
darba ņēmējam.

Or. fr

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ciktāl to pieļauj 5. panta 5. punkta 
nosacījumi, EFPA ieguldījumu var 
izmantot pasākumiem nolūkā stiprināt 
nodarbinātību un reģiona sociāli 
ekonomiskās izredzes. Šādu pasākumu 
izmaksas nepārsniedz 35 % no visa 
saskaņotā individualizēto pakalpojumu, 
kas minēti 8. panta 1. punktā, kopuma 
kopējām izmaksām attiecībā uz to pašu 
EFPA intervences pieteikumu, ko 
iesniegusi dalībvalsts, ciktāl dalībvalsts 
līdzfinansējuma daļa tikai attiecīgajiem 
pasākumiem ir vienlīdzīgi sadalīta starp 
publisko un privāto sektoru. Šādi 
pasākumi var ietvert:
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a) spēju, tīklošanās un pieredzes 
apmaiņu nostiprināšanu, lai saskaņoti ar 
privāto sektoru palīdzētu sociālajiem 
partneriem, reģionālajām iestādēm un 
vietējām apvienībām novērtēt reģiona 
ekonomisko un sociālo situāciju, jo īpaši 
izsekot nodarbinātības līmeņa izmaiņām 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī 
pārstrukturēšanas ietekmei uz konkrētām 
nozarēm un reģioniem; izveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmas; īstenot kopēju 
diagnostiku un sagatavot saskaņotas 
turpmākās darbības, nosakot, piemēram, 
saimnieciskās darbības nozares, kuru 
attīstība varētu radīt vērā ņemamas 
izredzes nodarbinātībā;

b) aktīvas darba tirgus politikas 
nostiprināšanu, piemēram, tādu izglītības 
un apmācību pakalpojumu identificēšanu, 
kas varētu sekmēt attiecīgo nozaru 
attīstību; izveidot kvalifikācijas plānus; 
atbalstu uz vispārīgām un transversālām 
prasmēm vērstu prasmju attīstībai, 
uzsverot mazkvalificētu pieaugušo 
apmācības; karjeras attīstības atbalsta 
pakalpojumu sniegšanu, kā arī palīdzību 
formālas un neformālas zinātības 
validācijai un gūtās pieredzes 
sertifikācijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šādiem pasākumiem nav tiesību saņemt 
finansiālu ieguldījumu no EGF:

Par šādiem pasākumiem nav tiesību saņemt 
finansiālu ieguldījumu no EFPA:

Or. fr

Grozījums Nr. 53
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGF atbalstītie pasākumi neaizstāj pasīvus 
sociālās aizsardzības pasākumus.

EFPA atbalstītie pasākumi neaizstāj 
pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc pieteikuma iesniedzējas 
dalībvalsts iniciatīvas finansiālo 
ieguldījumu no EGF var piešķirt 
sagatavošanās, pārvaldības, informācijas 
un reklāmas, kontroles un ziņošanas 
pasākumiem.

4. Pēc pieteikuma iesniedzējas 
dalībvalsts iniciatīvas finansiālo 
ieguldījumu no EFPA var piešķirt 
sagatavošanās, pārvaldības, informācijas 
un reklāmas, kontroles un ziņošanas 
pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Desmit darbdienu laikā no 
pieteikuma iesniegšanas vai attiecīgā 
gadījumā no dienas, kad Komisijas rīcībā ir 
pieteikuma tulkojums, atkarībā no tā, kurš 
datums ir vēlāk, Komisija informē 
dalībvalsti par jebkādu papildu 
informāciju, kas tai ir vajadzīga pieteikuma 
izvērtēšanai.

2. Desmit darbdienu laikā no 
pieteikuma iesniegšanas dienas vai 
attiecīgā gadījumā no dienas, kad 
Komisijas rīcībā ir pieteikuma tulkojums, 
atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk, 
Komisija apliecina pieteikuma saņemšanu
un informē dalībvalsti par jebkādu papildu 
informāciju, kas tai ir vajadzīga pieteikuma 
izvērtēšanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz dalībvalsts sniegto 
informāciju, Komisija pabeidz izvērtēt 
pieteikuma atbilstību finansiāla 
ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem 
60 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
vai attiecīgā gadījumā pieteikuma 
tulkojuma saņemšanas. Ja Komisija 
izņēmuma kārtā nevar minēto termiņu 
ievērot, tā sniedz rakstisku paskaidrojumu, 
kurā izklāstīti kavēšanās iemesli.

4. Pamatojoties uz dalībvalsts sniegto 
informāciju, Komisija pabeidz izvērtēt 
pieteikuma atbilstību finansiāla 
ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem 
40 darbdienu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
vai attiecīgā gadījumā pieteikuma 
tulkojuma saņemšanas. Ja Komisija 
izņēmuma kārtā nevar minēto termiņu 
ievērot, tā var izmantot papildu 20 dienu 
termiņu, iepriekš sniedzot rakstisku 
paskaidrojumu, kurā pamatoti kavēšanās 
iemesli, un par to paziņojot attiecīgajai 
dalībvalstij.

Or. fr

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) attiecīgā gadījumā — budžeta 
aplēses par katru saskaņotā 
individualizēto pakalpojumu kopuma 
elementu 7. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā noteiktajiem atbalsta 
saņēmējiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – j apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) datumi, kuros sākts vai paredzēts 
sākt sniegt individualizētos pakalpojumus 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem un veikt 
EGF īstenošanas darbības, kā noteikts 
8. pantā;

j) datumi, kuros sākts vai paredzēts 
sākt sniegt individualizētos pakalpojumus 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem un veikt 
EFPA īstenošanas darbības, kā noteikts 
8. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) paziņojums par pieprasītā EGF
atbalsta atbilstību procesuālajiem un 
materiālajiem Savienības noteikumiem par 
valsts atbalstu, kā arī paziņojums, kurā 
izklāstīts, kāpēc saskaņotais individualizēto 
pakalpojumu kopums neaizstāj pasākumus, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem jāveic uzņēmumiem;

l) paziņojums par pieprasītā EFPA
atbalsta atbilstību procesuālajiem un 
materiālajiem Savienības noteikumiem par 
valsts atbalstu, kā arī paziņojums, kurā 
izklāstīts, kāpēc saskaņotais individualizēto 
pakalpojumu kopums neaizstāj pasākumus, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem jāveic uzņēmumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – la apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) ja pieteikums ietver intervences 
pieteikumu saskaņā ar 7. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, apliecinājumu par to, ka 
ieinteresētais privātais sektors uzņemas 
segt daļu, kas atbilst 30 % no ia) punktā 
paredzēto pasākumu kopējām aplēstajām 
izmaksām, 8. panta 1. punktā minēto 
darbību nolūkā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja EFPA finansiālā ieguldījuma 
pieteikums iekļaujas 5. panta 5. punkta 
robežās, tas papildus 9. panta 5. punktā 
minētajai informācijai ietver šādu 
informāciju:

a) īss ekonomiskās un nodarbinātības
situācijas apraksts vietējā, reģionālā vai 
valsts līmenī;

b) sīki izklāstīts apraksts par pārejas 
atbalsta pakalpojumu saskaņoto kopumu 
un saistītajiem izdevumiem, tostarp jo 
īpaši par jebkādiem pasākumiem darba 
tirgū iesaistīšanas iniciatīvu atbalstam un 
jebkādiem pasākumiem nolūkā stiprināt 
attiecīgā reģiona sociāli ekonomiskās un 
vides izredzes;

c) budžeta aplēses par katru 
saskaņotā pakalpojumu kopuma 
elementu, kas noteikts 8. panta 2. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiāls ieguldījums no EGF
neaizstāj pasākumus, kas uzņēmumiem 
jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem.

1. Finansiāls ieguldījums no EFPA
neaizstāj pasākumus, kas uzņēmumiem 
jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansiālais ieguldījums no EGF ir 
tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem. EGF
atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un 
valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem 
par valsts atbalstu.

3. Finansiālais ieguldījums no EFPA
ir tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem. EFPA
atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un 
valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem 
par valsts atbalstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
nodrošina, ka konkrētie pasākumi, kas 
saņem finansiālu ieguldījumu no EGF, 
nesaņem palīdzību no citiem Savienības 
finanšu instrumentiem.

5. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
nodrošina, ka konkrētie pasākumi, kas 
saņem finansiālu ieguldījumu no EFPA, 
nesaņem palīdzību no citiem Savienības 
finanšu instrumentiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo 
EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas 
posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek 

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo 
EFPA finansiālā ieguldījuma īstenošanas 
posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek 
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veicināta šo posmu īstenošanas gaitā. veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Or. fr

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas iniciatīvas ne vairāk 
kā 0,5 % no EGF maksimālā gada apjoma 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
tā īstenošanai, piemēram, sagatavošanās, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
novērtēšanas darbībām, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām, komunikācijas darbībām un tām 
darbībām, kas uzlabo EGF atpazīstamību, 
kā arī citiem administratīvās un tehniskās 
palīdzības pasākumiem. Šie pasākumi var 
ietvert turpmākos un iepriekšējos 
plānošanas periodus.

1. Pēc Komisijas iniciatīvas ne vairāk 
kā 0,5 % no EFPA maksimālā gada 
apjoma var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
tā īstenošanai, piemēram, sagatavošanās, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
novērtēšanas darbībām, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām, komunikācijas darbībām un tām 
darbībām, kas uzlabo EFPA atpazīstamību, 
kā arī citiem administratīvās un tehniskās 
palīdzības pasākumiem. Šie pasākumi var 
ietvert turpmākos un iepriekšējos 
plānošanas periodus.

Or. fr

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot, ka Komisija sniedz tehnisko 
palīdzību netiešā pārvaldībā, tā nodrošina 
trešo personu, kas veic attiecīgo 
uzdevumu, norīkošanas procedūras 
pārredzamību, kā arī informē visas EFPA 
ieinteresētās personas, tostarp Eiropas 
Parlamentu, par šajā nolūkā izraudzīto 
apakšuzņēmēju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un norādījumu sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
uzraudzību un izvērtēšanu. Komisija arī 
Eiropas un valstu sociālajiem partneriem 
sniedz informāciju un skaidrus 
norādījumus par EGF izmantošanu. 
Būtisku ekonomisku traucējumu gadījumā 
dalībvalstī virzības pasākumi var arī ietvert 
darba grupu izveidi.

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un norādījumu sniegšanu 
dalībvalstīm par EFPA izmantošanu, 
uzraudzību un izvērtēšanu. Komisija arī 
Eiropas un valstu sociālajiem partneriem 
sniedz informāciju un skaidrus 
norādījumus par EFPA izmantošanu. 
Būtisku ekonomisku traucējumu gadījumā 
dalībvalstī virzības pasākumi var arī ietvert 
darba grupu izveidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija uztur un regulāri 
atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama 
visās Savienības iestāžu oficiālajās 
valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju 
par EGF, norādījumus par pieteikumu 
iesniegšanu, kā arī informāciju par 
apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta 
un Padomes lomu budžeta procedūrā.

2. Komisija uztur un regulāri 
atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama 
visās Savienības iestāžu oficiālajās 
valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju 
par EFPA, norādījumus par pieteikumu 
iesniegšanu, kā arī informāciju par 
apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta 
un Padomes lomu budžeta procedūrā.

Or. fr

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai uzlabotu EGF efektivitāti un 
nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba 
ņēmēji zina par EGF, Komisija, 
pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno 
informācijas un komunikācijas pasākumus 
par EGF lietām un iznākumiem.

3. Lai uzlabotu EFPA efektivitāti un 
nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba 
ņēmēji zina par EFPA, Komisija, 
pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno 
informācijas un komunikācijas pasākumus 
par EFPA lietām un iznākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz 
izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, 
un jo īpaši ņemot vērā paredzēto atbalsta 
saņēmēju skaitu, ierosinātos pasākumus un 
paredzētās izmaksas, novērtē un pēc 
iespējas ātrāk ierosina iespējamo EGF
finansiālā ieguldījuma summu, ko var 
sniegt pieejamo resursu robežās.

1. Komisija, pamatojoties uz 
izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar 9. pantu, 
un jo īpaši ņemot vērā paredzēto atbalsta 
saņēmēju skaitu, ierosinātos pasākumus un 
paredzētās izmaksas, novērtē un 9. panta 
4. punktā noteiktajā termiņā ierosina 
iespējamo EFPA finansiālā ieguldījuma 
summu, ko var sniegt pieejamo resursu 
robežās.

Or. fr

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piedāvāto pasākumu EGF
līdzfinansēšanas likmi saskaņo ar 
augstāko ESF+ līdzfinansēšanas likmi 
attiecīgajā dalībvalstī.

2. Piedāvāto pasākumu EFPA
līdzfinansēšanas likme nepārsniedz 70 % 
no 9. pantā paredzētajām kopējām 
aplēstajām izmaksām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija 
secina, ka nosacījumi finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo 
regulu nav izpildīti, tā nekavējoties par to 
paziņo pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij.

4. Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija 
secina, ka nosacījumi finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo 
regulu nav izpildīti, tā nekavējoties par to 
paziņo pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij, 
kā arī jebkurai citai EFPA ieinteresētajai 
personai, tostarp Eiropas Parlamentam.

Or. fr

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesības saņemt EGF finansiālo 
ieguldījumu par izdevumiem ir no 
datumiem, kas norādīti pieteikumā 
atbilstīgi 9. panta 5. punkta 
j) apakšpunktam un kad attiecīgā 
dalībvalsts sāk vai paredz sākt sniegt 
individualizētos pakalpojumus 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai kad 
tai rodas administratīvie izdevumi par EGF
īstenošanu saskaņā ar 8. panta 1. un 
4. punktu.

1. Tiesības saņemt EFPA finansiālo 
ieguldījumu par izdevumiem ir no 
datumiem, kas norādīti pieteikumā 
atbilstīgi 9. panta 5. punkta 
j) apakšpunktam un kad attiecīgā 
dalībvalsts sāk vai paredz sākt sniegt 
individualizētos pakalpojumus 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai kad 
tai rodas administratīvie izdevumi par 
EFPA īstenošanu saskaņā ar 8. panta 1. un 
4. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenošanas periods ir laikposms, 
kas sākas no atbilstoši 9. panta 5. punkta 
j) apakšpunktam pieteikumā norādītajiem 
datumiem, kad attiecīgā dalībvalsts sāk 
sniegt individualizētos pakalpojumus 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem un sāk 
īstenot EGF, kā noteikts 8. pantā, un 
beidzas 24 mēnešus pēc dienas, kad stājas 
spēkā lēmums par finansiālo ieguldījumu.

3. Īstenošanas periods ir laikposms, 
kas sākas no atbilstoši 9. panta 5. punkta 
j) apakšpunktam pieteikumā norādītajiem 
datumiem, kad attiecīgā dalībvalsts sāk 
sniegt individualizētos pakalpojumus 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem un sāk 
īstenot EFPA, kā noteikts 8. pantā, un 
beidzas 24 mēnešus pēc dienas, kad stājas 
spēkā lēmums par finansiālo ieguldījumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja atbalsta saņēmējs apmeklē 
izglītības vai apmācības kursu, kura ilgums 
ir divi gadi vai ilgāk, par šāda kursa maksu 
EGF līdzfinansējumu ir tiesības saņemt 
līdz 20. panta 1. punktā minētā noslēguma 
ziņojuma iesniegšanas datumam ar 
noteikumu, ka attiecīgie izdevumi ir 
radušies pirms minētā datuma.

4. Ja atbalsta saņēmējs apmeklē 
izglītības vai apmācības kursu, kura ilgums 
ir divi gadi vai ilgāk, par šāda kursa maksu 
EFPA līdzfinansējumu ir tiesības saņemt 
līdz 20. panta 1. punktā minētā noslēguma 
ziņojuma iesniegšanas datumam ar 
noteikumu, ka attiecīgie izdevumi ir 
radušies pirms minētā datuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija ir secinājusi, ka 
nosacījumi EGF finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai ir izpildīti, tā iesniedz 
pieprasījumu par līdzekļu pārvietošanu uz 
attiecīgajām budžeta pozīcijām saskaņā ar 

1. Ja Komisija ir secinājusi, ka 
nosacījumi EFPA finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai ir izpildīti, tā iesniedz 
pieprasījumu par līdzekļu pārvietošanu uz 
attiecīgajām budžeta pozīcijām saskaņā ar 
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Finanšu regulas 31. pantu. Finanšu regulas 31. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju 
apsekojumā, kas veikts sešus mēnešus pēc 
īstenošanas perioda beigām un kurā ietver 
jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta 
saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz 
tiem, kuri jau ir atraduši darbu, – papildu 
informāciju par atrastā darba kvalitāti, 
piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa 
izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī 
jomu, kurā persona ir atradusi darbu, un šīs 
informācijas sadalījumu pēc dzimuma, 
vecuma grupas un izglītības līmeņa;

d) rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju 
apsekojumā, kas veikts sešu mēnešu laikā
pēc īstenošanas perioda beigām un kurā 
ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar 
atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai 
attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, 
― papildu informāciju par atrastā darba 
kvalitāti, piemēram, darbalaika un 
atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa 
izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi 
darbu, un šīs informācijas sadalījumu pēc 
dzimuma, vecuma grupas un izglītības 
līmeņa;

Or. fr

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, 
kad Komisija ir saņēmusi visu saskaņā ar 
1. punktu prasīto informāciju, tā izbeidz 
finansiālo ieguldījumu, nosakot EGF
finansiālā ieguldījuma galīgo summu un 
attiecīgā gadījumā atlikumu, kas 
attiecīgajai dalībvalstij jāmaksā saskaņā ar 
24. pantu. Finansiālo ieguldījumu izbeidz 
tikai tad, kad saskaņā ar 2. punktu ir 
sniegts ilgtermiņa rezultātu rādītājs.

3. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, 
kad Komisija ir saņēmusi visu saskaņā ar 
1. punktu prasīto informāciju, tā izbeidz 
finansiālo ieguldījumu, nosakot EFPA
finansiālā ieguldījuma galīgo summu un 
attiecīgā gadījumā atlikumu, kas 
attiecīgajai dalībvalstij jāmaksā saskaņā ar 
24. pantu. Finansiālo ieguldījumu izbeidz 
tikai tad, kad saskaņā ar 2. punktu ir 
sniegts ilgtermiņa rezultātu rādītājs.
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Or. fr

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc 
tam reizi divos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu 
ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos 
divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā 
galveno uzmanību pievērš EGF
sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
finansētajiem pasākumiem, tostarp 
statistiku par pielikumā noteiktajiem 
rādītājiem, un šādu pasākumu 
papildināmību ar pasākumiem, kas 
finansēti no citiem Savienības fondiem, jo 
īpaši ESF+, un informāciju par veikto 
finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī 
norāda informāciju par pieteikumiem, kuri 
noraidīti vai kuru finansējuma apmērs 
samazināts nepietiekamu apropriāciju vai 
neatbilstības dēļ.

1. Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc 
tam reizi divos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu 
ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos 
divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā 
galveno uzmanību pievērš EFPA
sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
finansētajiem pasākumiem, tostarp 
statistiku par pielikumā noteiktajiem 
rādītājiem, un šādu pasākumu 
papildināmību ar pasākumiem, kas 
finansēti no citiem Savienības fondiem, jo 
īpaši ESF+, un informāciju par veikto 
finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī 
norāda informāciju par pieteikumiem, kuri 
noraidīti vai kuru finansējuma apmērs 
samazināts nepietiekamu apropriāciju vai 
neatbilstības dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Reizi četros gados Komisija pēc 
savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm veic EGF finansiālo 
ieguldījumu novērtējumu.

1. Reizi četros gados Komisija pēc 
savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm veic EFPA finansiālo 
ieguldījumu novērtējumu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu efektīvu 
izvērtējumu par EGF panākumiem virzība 
uz tā mērķu sasniegšanu, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 25. pantu attiecībā uz pielikuma 
grozījumiem, lai vajadzības gadījumā 
pārskatītu vai papildinātu rādītājus un 
papildinātu šo regulu ar noteikumiem par 
uzraudzības un novērtēšanas sistēmas 
izveidi.

4. Lai nodrošinātu efektīvu 
izvērtējumu par EFPA panākumiem 
virzība uz tā mērķu sasniegšanu, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 25. pantu attiecībā uz pielikuma 
grozījumiem, lai vajadzības gadījumā 
pārskatītu vai papildinātu rādītājus un 
papildinātu šo regulu ar noteikumiem par 
uzraudzības un novērtēšanas sistēmas 
izveidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Komisijas atbildību par 
Savienības vispārējā budžeta izpildi, 
dalībvalstis uzņemas atbildību par EGF
atbalstīto pasākumu pārvaldību un 
pasākumu finansiālo kontroli. Tās veic 
šādus pasākumus:

1. Neskarot Komisijas atbildību par 
Savienības vispārējā budžeta izpildi, 
dalībvalstis uzņemas atbildību par EFPA
atbalstīto pasākumu pārvaldību un 
pasākumu finansiālo kontroli. Tās veic 
šādus pasākumus:

Or. fr

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot Finanšu regulas [63. panta 
3. punktu?], dalībvalstis norāda struktūras, 
kas ir atbildīgas par EGF atbalstīto 
pasākumu pārvaldību un kontroli. Šīs 
struktūras sniedz Komisijai Finanšu 
regulas [63. panta 5., 6. un 7. punktā?] 
noteikto informāciju par finansiālā 
ieguldījuma īstenošanu, iesniedzot šīs 
regulas 20. panta 1. punktā minēto 
noslēguma ziņojumu.

Piemērojot Finanšu regulas [63. panta 
3. punktu?], dalībvalstis norāda struktūras, 
kas ir atbildīgas par EFPA atbalstīto 
pasākumu pārvaldību un kontroli. Šīs 
struktūras sniedz Komisijai Finanšu 
regulas [63. panta 5., 6. un 7. punktā?] 
noteikto informāciju par finansiālā 
ieguldījuma īstenošanu, iesniedzot šīs 
regulas 20. panta 1. punktā minēto 
noslēguma ziņojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam, neskarot Revīzijas palātas 
pilnvaras vai dalībvalsts veiktās pārbaudes 
saskaņā ar valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, Komisijas 
ierēdņi vai darbinieki saistībā ar EGF
finansētajiem pasākumiem var veikt 
pārbaudes uz vietas, tostarp pārbaudes 
izlases kārtā, par to brīdinot vismaz vienu 
darbdienu iepriekš. Komisija par to paziņo 
pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij, lai 
saņemtu no tās visu vajadzīgo palīdzību. 
Attiecīgās dalībvalsts ierēdņi vai darbinieki 
var piedalīties šādās pārbaudēs.

Šim nolūkam, neskarot Revīzijas palātas 
pilnvaras vai dalībvalsts veiktās pārbaudes 
saskaņā ar valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, Komisijas 
ierēdņi vai darbinieki saistībā ar EFPA
finansētajiem pasākumiem var veikt 
pārbaudes uz vietas, tostarp pārbaudes 
izlases kārtā, par to brīdinot vismaz vienu 
darbdienu iepriekš. Komisija par to paziņo 
pieteikuma iesniedzējai dalībvalstij, lai 
saņemtu no tās visu vajadzīgo palīdzību. 
Attiecīgās dalībvalsts ierēdņi vai darbinieki 
var piedalīties šādās pārbaudēs.

Or. fr

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
23. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 
apliecinošie dokumenti par veiktajiem 
izdevumiem ir Komisijai un Revīzijas 
palātai pieejami trīs gadus pēc EGF
finansiālā ieguldījuma izbeigšanas.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka visi 
apliecinošie dokumenti par veiktajiem 
izdevumiem ir Komisijai un Revīzijas 
palātai pieejami trīs gadus pēc EFPA
finansiālā ieguldījuma izbeigšanas.

Or. fr
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