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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 

lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. aicina Komisiju visiem tirdzniecības nolīgumiem un attiecīgajām likumdošanas 

iniciatīvām regulāri veikt visaptverošus ex ante un ex post ietekmes novērtējumus, kuros 

izskatītu arī iespējamo ietekmi uz nodarbinātību, konkurētspēju un ekonomiku, tostarp 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, vienlaicīgi nodrošinot efektīvu ex ante koordināciju 

starp Tirdzniecības ĢD un Nodarbinātības ĢD; uzskata, ka būtu cieši jāuzrauga visas par 

jutīgām atzītās nozares un vajadzības gadījumā tām jāpiemēro attiecīgi īpaši pasākumi un 

ka būtu pienācīgi jāinformē augsta riska nozarēs iesaistītie sociālie partneri, tostarp 

uzņēmumu un arodbiedrību pārstāvji, un dalībvalstis un jāsniedz tiem palīdzība 

pieteikumu procesā; 

2. norāda, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai atbalstītu 

darba ņēmējus, kas atlaisti no darba tādēļ, ka ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas 

pasaules tirdzniecības modeļos, piemēram, globalizācija vai finanšu un ekonomikas 

krīzes; tādēļ uzsver, ka ir jānodrošina stingra tirdzniecības un rūpniecības politikas 

saskaņotība, jo tirdzniecības nolīgumi var pakļaut Eiropas uzņēmumus lielākai 

konkurencei, kas savukārt var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz nodarbinātību, un ka ir 

jāizstrādā kopēja rūpniecības stratēģija; 

3. atgādina par Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu „Tirdzniecība visiem. Ceļā uz 

atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497), kurā tā ir atzinusi, 

ka tirdzniecības nolīgumi var kaitēt dažiem reģioniem un darba ņēmējiem, ja to radītā 

konkurence kļūst pārāk intensīva, tomēr arī norādot, ka EGF ir būtisks instruments, kas 

sniedz ievērojamu atbalstu kopienām, kuras saskaras ar darbvietu zudumu, piemēram, 

gadījumā, kad ES uzņēmumu slēdz starptautiskās konkurences dēļ; 

4. ņemot vērā to, ka EGF darbības joma ir paplašināta, tajā iekļaujot jaunas nozares, aicina 

dalībvalstis balstīties uz šiem ietekmes novērtējumiem un kopā ar sociālajiem partneriem, 

tostarp uzņēmumu un arodbiedrību pārstāvjiem, izstrādāt stratēģijas, lai sagatavotos 

prognozētajām darba tirgus izmaiņām; tādēļ uzskata, ka ir jāizvērtē EGF finansēšana, 

publicitāte un lēmumu pieņemšanas procesa vienkāršības līmenis, kā arī koordinācija ar 

pārējiem ES fondiem, lai nodrošinātu šo stratēģiju radītās iespējamās vajadzības; 

5. aicina Komisiju stiprināt Informēšanas un uzklausīšanas direktīvu; uzsver, ka darba 

ņēmēju pārstāvji un arodbiedrības būtu laicīgi jāinformē par jebkādiem plāniem 

tirdzniecības radīto seku dēļ pārstrukturēt uzņēmumus vai slēgt rūpnīcas, lai pienācīga 

sociālā plāna apspriešana varētu notikt ar godīgiem nosacījumiem un vienlīdzīgi pieejamu 

informāciju; uzskata, ka šādā veidā būtu jānodrošina, ka uzņēmumi uzņemas pilnu 

atbildību; 

6. aicina Parlamentu regulāri rīkot kopīgas Starptautiskās tirdzniecības komitejas un 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas uzklausīšanas, lai palīdzētu uzlabot koordināciju 

starp tirdzniecības politiku un EGF un tā uzraudzību; 

7. aicina Komisiju pazemināt EGF atbilstības robežvērtību, kas pašreiz ir 500 atlaisti 
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darbinieki un nozīmē to, ka praktiski palīdzību ir tiesīgas saņemt tikai lielās korporācijas, 

kuras bieži vien pasaules mērogā gūst peļņu; uzskata: lai nodrošinātu, ka tiek sniegta 

palīdzība to mazāko uzņēmumu darbiniekiem, kuri tieši saskaras ar globalizācijas sekām, 

robežvērtība būtu jāsamazina līdz 100 atlaistiem darbiniekiem; aicina Komisiju atbalstīt 

ne tikai to uzņēmumu darbiniekus, kurus skar atlaišanas plāni, bet arī visu skarto nozaru 

pārstāvjus, tostarp apakšuzņēmējus; aicina Komisiju attiecībā uz EGF būt elastīgākai un 

reaģēt aktīvāk; pauž nožēlu, ka dalībvalstīm pārāk bieži ir avansā jāpiešķir fondā 

paredzētās summas; 

8. prasa Komisijai EGF palīdzību pārorientēt uz MVU, kas ir būtisks Eiropas ekonomikas 

dinamikas nodrošināšanas elements; 

9. aicina Padomi un Komisiju atsākt darbu pie regulām, kas paredz modernizēt tirdzniecības 

aizsardzības instrumentus (TDI), lai tos padarītu ātrākus, efektīvākus, lietderīgākus un 

pieejamākus, tostarp arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; uzskata, ka efektīvi un 

reformēti TDI mazinātu to gadījumu skaitu, kad EGF palīdzība ir vajadzīga citu valstu 

veikta sociālā, ekoloģiskā vai cenu dempinga dēļ;  

10. aicina Komisiju vienlaikus īstenot kopējas rūpniecības un ieguldījumu politikas atbalsta 

stratēģiju un pastiprināt ES TDI; 

11. aicina Komisiju piešķirt tirgus ekonomikas statusu vienīgi tiem tirdzniecības partneriem, 

kas atbilst tās noteiktajiem pieciem kritērijiem; šajā sakarībā aicina Komisiju pieņemt tādu 

skaidru un efektīvu stratēģiju attiecībā uz tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu trešām 

valstīm, kuras mērķis būtu saglabāt mūsu uzņēmumu konkurētspēju un turpināt mūsu 

darbu pie visa veida negodīgas konkurences apkarošanas; 

12. aicina Komisiju pagarināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai piemēroto izņēmumu arī 

pēc 2017. gada; 

13. piekrīt Komisijai, ka EGF būtība ir palīdzēt cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu atvērtākas 

tirdzniecības dēļ; uzskata, ka svarīgs EGF uzdevums ir mazināt tirdzniecības strīdu radītās 

sekas un nodrošināt, ka smagie uzdevumi, kas izriet no ES līmenī kopīgi pieņemtiem 

politiskiem lēmumiem, tiek sadalīti starp ES dalībvalstīm; tādēļ aicina Komisiju 

nodrošināt atbalstu darbiniekiem un uzņēmumiem, kurus skāruši tirdzniecības konflikti; 

ierosina arī izveidot paātrinātu procedūru ar tirdzniecības strīdiem saistītu pieteikumu 

izskatīšanai. 
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