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ĪSS PAMATOJUMS

Pēdējā laikā starp tirdzniecību un globalizāciju ne tikai tiek likta vienlīdzības zīme, bet 
tirdzniecība ir arī raisījusi sabiedrībā aizvien lielākas bažas. Nesen noslēgtajos tirdzniecības 
nolīgumos uzmanība aizvien mazāk tiek pievērsta tam, lai radītu noteikumus tirgus 
atvēršanai. Tā vietā tajos tiek iekļauti tādi ar tirdzniecību saistīti jautājumi kā ieguldījumi un 
intelektuālā īpašuma tiesības. Šī procesa rezultātā globālā tirgus atvēršana ir cieši 
sasaistījusies ar ieguldījumiem, kapitāla plūsmām un finanšu liberalizāciju, un tirdzniecības 
ietekme skar jautājumus, kas ir saistīti ar nodarbinātību, vidi un tehnoloģiskajām pārmaiņām.

Pat ja zinātniskajā literatūrā par ekonomikas jautājumiem ir secināts, ka tirdzniecības 
liberalizācijas vispārējie rezultāti ir pozitīvi, dažās nozarēs tā rada negatīvas sekas, kuru dēļ 
notiek izmaksu korekcija, ienākumu samazināšanās un darbvietu zudums. Reālajā dzīvē 
vienmēr ir ieguvēji un zaudētāji, un tirdzniecības radītie ieguvumi netiek vienlīdzīgi sadalīti 
starp dalībvalstīm, reģioniem un iedzīvotājiem. Neregulēta un negodīga tirdzniecība ir 
saasinājusi nevienlīdzību sociālajā, ekonomikas un vides jomā.

ES un valstu līmenī ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai novērstu negatīvo ietekmi un 
nodrošinātu pienācīgu kompensāciju tiem, kuri cietuši tirdzniecības vai globalizācijas radīta 
kaitējuma dēļ. Godīgu ieguvumu sadalījumu, jo īpaši nodrošinot, ka to saņem arī cilvēki, kas 
cietuši zaudējumus, var panākt tikai tad, ja gan Eiropas, gan valstu līmenī tiek ieviesti 
attiecīgi pasākumi. Valstu valdības līdz šim ir veikušas pārāk maz, lai nodrošinātu, ka visiem 
ir pieejamas tirdzniecības radītās priekšrocības. Valstu valdību politiskās darbības jomā 
ietilpst tādi ar tirdzniecību saistīti jautājumi kā ieguvumu pārdale, plašāku iespēju 
nodrošināšana ar izglītības palīdzību, proaktīvas darba tirgus politikas nostādnes un 
arodbiedrību stiprināšana. 

Taču uzlabojumi ir iespējami arī Eiropas Savienības (ES) līmenī. Taisnīgiem un līdzsvarotiem 
tirdzniecības nolīgumiem vajadzētu būt ne tikai instrumentiem, ar kuriem tiek veicināta 
ekonomikas izaugsme, pienācīgu darbvietu radīšana un ilgtspējīga attīstība, bet arī 
instrumentiem, ar kuriem tiek uzlaboti un saglabāti darba ņēmēju darba un dzīves apstākļi 
visā globālo piegāžu ķēžu garumā. Diemžēl līdz šim ES tirdzniecības nolīgumos, jo īpaši to 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) nodaļās, nav iekļauti realizējami mehānismi 
darba un vides standartu aizsardzībai. Lai padarītu TIA nodaļas stiprākas un tajās kā galēji 
izmantojamu līdzekli paredzētu sankcijas, ir vajadzīga politiskā griba. Ja ES vēlas, lai tai būtu 
ekskluzīva kompetence tirdzniecības jomā, tai būtu arī jāuzņemas atbildība par izmaiņām un 
sekām, ko rada tirdzniecības nolīgumi, un būtu jāmaina pieeja tirdzniecības politikai.  

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES ne tikai prognozētu tirdzniecības nolīgumu iespējamas negatīvas 
sekas, bet arī pārliecinātos, vai to radītās priekšrocības tiek taisnīgi sadalītas. 

Eiropas Komisija to atzina un 2006. gadā izveidoja Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu 
(EGF), lai atbalstītu darba ņēmējus, kas zaudējuši darbu globalizācijas, automatizācijas un 
tehnoloģiskās attīstības dēļ, un palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū. Ekonomikas un 
finanšu krīzes dēļ Komisija paplašināja fonda darbības jomu, lai ietvertu tajā arī tos cilvēkus, 
kas cietuši krīzē. Lai gan EGF budžets ir relatīvi neliels un procedūras — sarežģītas, fonds 
kopš izveides brīža ir sniedzis taustāmus rezultātus, palīdzot teju 142 300 darba ņēmējiem 
visā ES. 
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Galvenie ziņojuma elementi

Darbības joma un kritēriji

Tomēr analīze liecina, ka EGF nav pilnībā izmantojis savu potenciālu un diemžēl joprojām 
netiek izmantots pilnā apmērā. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ir papildinājusi Komisijas 
priekšlikumu par regulas darbības jomas paplašināšanu. Viņa ir padarījusi to elastīgāku, lai 
palīdzētu arī darba ņēmējiem, kompensējot tirdzniecību ES teritorijā un darbības pārcelšanu 
uz ārzonām, un reģioniem, kas cieš no pakāpeniskas un kumulatīvas ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās vai augsta bezdarba līmeņa, kā arī lai EGF tiešāk piesaistītu noteiktiem 
tirdzniecības politikas instrumentiem, piemēram, tirdzniecības palīdzībai.

Procedūras

Turklāt papildus darbības jomai atzinuma sagatavotāja ir vienisprātis ar Komisiju jautājumā 
par to, ka ir jāuzlabo daži ar procedūru saistīti jautājumi, lai saīsinātu pieteikuma izskatīšanas 
periodu un vienkāršotu procedūru. Atzinuma sagatavotāja ierosina izveidot palīdzības 
dienestu, lai atbalstītu dalībvalstis pieteikumu sagatavošanas procesā un ievāktu labākus 
datus, tādējādi uzlabojot uzraudzības un novērtēšanas procesu. 

EGF vajadzētu būt pārnozaru instrumentam, kas sniedz palīdzību atlaistajiem darba 
ņēmējiem, un sociālās jomas dalībniekiem (ieinteresētajām personām, NVO, arodbiedrībām) 
būtu jāuzņemas svarīga loma un būtu vairāk jāiesaistās EGF darbībā, lai process tiktu labāk 
koordinēts un tiktu panākta dažādu ES instrumentu lielāka saskaņotība. 

Secinājums

Atzinuma sagatavotāja ierosina ieviest Komisijas priekšlikumā virkni grozījumu kā iesākumu 
turpmākām pārdomām un izmaiņām, ko Parlaments var ieviest likumdošanas procesa gaitā.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru15. Ņemot vērā darba 
pasaules mainīgos apstākļu, Savienībai ir 

(2) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 
17. novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru15. Ņemot vērā mūsu 
sabiedrības un darba pasaules mainīgos 
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jāsagatavojas pašreizējām un turpmākām 
globalizācijas un digitalizācijas 
problēmām, padarot izaugsmi iekļaujošāku 
un uzlabojot nodarbinātību un sociālo 
politiku. Pīlāra 20 principi ir iedalīti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un piekļuve 
darba tirgum; taisnīgi darba nosacījumi; 
sociālā aizsardzība un iekļautība. Eiropas 
sociālo tiesību pīlārs darbojas kā Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) 
galvenais pamatorientieris, ļaujot 
Savienībai īstenot attiecīgos principus 
praksē lielu pārstrukturēšanas pasākumu 
gadījumos.

apstākļus, Savienībai ir jāsagatavojas 
pašreizējām un turpmākām klimata 
pārmaiņu, globalizācijas un digitalizācijas 
radītām problēmām, padarot attīstību
iekļaujošāku un uzlabojot nodarbinātību un 
sociālo politiku. Pīlāra 20 principi ir 
iedalīti trijās kategorijās: vienādas iespējas 
un darbaspēka tirgus pieejamība, taisnīgi 
darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un 
iekļautība. Eiropas sociālo tiesību pīlārs 
darbojas kā Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda (EGF) galvenais 
pamatorientieris, ļaujot Savienībai īstenot 
attiecīgos principus praksē lielu 
pārstrukturēšanas pasākumu gadījumos.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_lv.

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_lv.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome 2017. gada 20. jūnijā 
apstiprināja Savienības atbildes reakciju16

uz ANO Ilgtspējīgas attīstības 
programmu17 2030. gadam – ilgtspējīga 
Eiropas nākotne. Padome uzsvēra, cik 
svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt 
ilgtspējīgu attīstību trīs dimensijās 
(ekonomiskajā, sociālajā un vides). Ir ļoti 
svarīgi, lai ilgtspējīga attīstība tiktu 
iekļauta Eiropas politikas satvarā un lai 
Savienībai būtu vērienīgi mērķi tajās 
politikas jomās, ko tā izmanto, lai 
pievērstos globāliem izaicinājumiem. 
Padome atzinīgi vērtēja Komisijas 2016. 
gada 22. novembra paziņojumu 
“Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas 
nākotnei” kā pirmo soli ilgtspējīgas 
attīstības mērķu integrēšanā un ilgtspējīgas 
attīstības kā būtiska pamatprincipa 

(3) Padome 2017. gada 20. jūnijā 
apstiprināja Savienības atbildes reakciju16

uz ANO Ilgtspējīgas attīstības 
programmu17 2030. gadam — ilgtspējīga 
Eiropas nākotne. Padome uzsvēra, cik 
svarīgi ir līdzsvaroti un integrēti panākt 
ilgtspējīgu attīstību trīs dimensijās 
(ekonomiskajā, sociālajā un vides). Ir ļoti 
svarīgi, lai ilgtspējīga attīstība tiktu 
iekļauta Eiropas politikas satvarā un lai 
Savienībai būtu vērienīgi mērķi tajās 
politikas jomās, ko tā izmanto, lai 
pievērstos globāliem izaicinājumiem. 
Tirdzniecības nolīgumi, kuros ir iekļautas 
spēcīgas un realizējamas tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības nodaļas, var kalpot 
kā instrumenti, ar ko ne tikai tiek panākta 
ilgtspējīga attīstība, pienācīgu darbvietu 
radīšana un iekļaujoša izaugsme, bet arī 
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piemērošanā visām Savienības politikas 
jomām, tostarp izmantojot tās finanšu 
instrumentus.

starp reģioniem, dalībvalstīm un
iedzīvotājiem tiek taisnīgāk sadalīti 
tirdzniecības radītie ieguvumi. Padome 
atzinīgi vērtēja Komisijas 2016. gada 
22. novembra paziņojumu “Turpmākie 
pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei” kā 
pirmo soli ilgtspējīgas attīstības mērķu 
integrēšanā un ilgtspējīgas attīstības kā 
būtiska pamatprincipa piemērošanā visām 
Savienības politikas jomām, tostarp 
izmantojot tās finanšu instrumentus.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisija 2018. gada februārī 
pieņēma paziņojumu “Jauna un moderna 
Eiropas Savienības daudzgadu finanšu 
shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes 
pēc 2020. gada”18. Paziņojumā uzsvērts, ka 
Savienības budžetam ir jāatbalsta Eiropas 
unikālā sociālā tirgus ekonomika. Tāpēc 
ārkārtīgi svarīgi būs uzlabot nodarbinātības 
iespējas un risināt ar prasmēm saistītās 
problēmas, arī jo īpaši ar digitalizāciju 
saistītās problēmas. Budžeta elastība ir 
pamatprincips nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā. Elastības mehānismi 
turpina darboties, lai Savienība varētu 
reaģēt uz neparedzētiem notikumiem un lai 
nodrošinātu, ka budžeta līdzekļi tiek 
izmantoti tur, kur tie vissteidzamāk ir 
vajadzīgi.

(4) Komisija 2018. gada februārī 
pieņēma paziņojumu “Jauna un moderna 
Eiropas Savienības daudzgadu finanšu 
shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes 
pēc 2020. gada”18. Paziņojumā uzsvērts, ka 
Savienības budžetam ir jāatbalsta Eiropas 
unikālā sociālā tirgus ekonomika. Tāpēc 
ārkārtīgi svarīgi būs uzlabot nodarbinātības 
iespējas un risināt ar prasmēm saistītās 
problēmas, arī jo īpaši ar digitalizāciju, 
automatizāciju, jaunu tehnoloģiju 
attīstību un pāreju uz klimatam labvēlīgu 
un resursu ziņā efektīvu ekonomiku
saistītās problēmas. Budžeta elastība ir 
pamatprincips nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā. Elastības mehānismi 
turpina darboties, lai Savienība varētu 
reaģēt uz neparedzētiem notikumiem un lai 
nodrošinātu, ka budžeta līdzekļi tiek 
izmantoti tur, kur tie vissteidzamāk ir 
vajadzīgi.
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__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

Grozījums Nr. 4

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. 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 radītās sekas tiek labāk 
prognozētas un iespējamās priekšrocības 
tiek sadalītas taisnīgāk, saskaņojot 
ekonomisko atvērtību un tehnoloģisko 
progresu ar spēcīgu sociālo aizsardzību.

__________________ __________________

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. 5

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 
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.

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

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

pārstrukturēšanās prognozēšanai”, 
(COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ir būtiska daudzpusējā sadarbība 
ar Savienības globālajiem partneriem un 
daudzpusējo struktūru stiprināšana un 
reformēšana, lai padarītu tās taisnīgākas 
un efektīvākas. EGF būtu jāsniedz 
palīdzība atlaistajiem darba ņēmējiem 
visās nozarēs, kurus varētu ietekmēt šādas 
reformas, un jāpiedāvā plašs darba 
iespēju klāsts. EGF darbībā būtu vairāk 
jāiesaista tādi sociālās jomas dalībnieki kā 
NVO un arodbiedrības, lai uzlabotu 
dažādu Savienības instrumentu labāku 
saskaņotību un koordināciju.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Savienībai, pamatojoties uz 
tehnoloģisko izmaiņu pastāvīgu un 
perspektīvu analīzi, tostarp atvērtas 
tirdzniecības radītām sekām, būtu 
jāatjauno vērienīga rūpniecības politika. 
Savienībai partnerībā ar 
visneaizsargātākajiem reģioniem būtu 
jāplāno nepieciešamie stratēģiskie 
ieguldījumi, lai novērstu tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu negatīvās sekas, un 
jānosaka programmas, kurām 
nepieciešams ES līdzfinansējums. Tādēļ ir 
nepieciešams labāk integrēt un finansēt 
pašreizējo Kohēzijas fondu un Sociālo 
fondu. Šādām programmām vajadzētu būt 
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decentralizētām NUTS līmenī un 
izstrādātām tā, lai tās funkcionētu kā 
patiesa Savienības un tās politikas 
ietekmēto reģionu partnerība.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Eiropas uzņēmumi ir svarīgi 
partneri globalizācijas veidošanā un 
visiem pieejamu pozitīvu rezultātu 
nodrošināšanā. Ir daudz pozitīvu piemēru 
tam, kā panākt ilgtspējīgu izaugsmi, kas 
nāk par labu akcionāriem, darbiniekiem 
un kopienām, kurās darbojas šie 
uzņēmumi. Tomēr būtu jāpanāk tas, lai 
uzņēmumi tiktu saukti pie atbildības 
gadījumos, kad tie neievēro savus 
pienākumus sociālajā vai vides jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) EGF tika izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1927/200623 uz daudzgadu finanšu 
shēmas darbības laiku no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
EGF ir izveidots, lai Savienība varētu 
izrādīt solidaritāti darba ņēmējiem, kuri 
zaudējuši darbu globalizācijas izraisītu 
lielu strukturālu pārmaiņu dēļ pasaules 
tirdzniecības modeļos.

(9) EGF tika izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1927/200623 uz daudzgadu finanšu 
shēmas darbības laiku no 2007. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
EGF ir izveidots, lai Savienība varētu 
izrādīt solidaritāti darba ņēmējiem, kuri 
zaudējuši darbu tirgus atvēršanas un
globalizācijas izraisītu lielu strukturālu 
pārmaiņu dēļ pasaules tirdzniecības 
modeļos.

__________________ __________________

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas 
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pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 
30.12.2006., 1. lpp.).

pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 
30.12.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) EGF programmām vajadzētu būt 
pamanāmām, un tām būtu nepieciešams 
vairāk datu un labāki dati, lai būtu 
iespējams veikt EGF pienācīgu zinātnisku 
novērtēšanu un tirdzniecības pielāgošanās 
palīdzības programmas darbībā izvairītos 
no administratīviem apgrūtinājumiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Pirms tiek noslēgts jauns 
tirdzniecības nolīgums, Komisijai būtu 
jāgarantē neatkarīgas un precīzas ex ante 
analīzes veikšana par ierosinātā nolīguma 
sekām, tostarp izmaiņām darba tirgū, 
izstrādājot šo analīzi pa nozarēm un 
reģioniem, lai prognozētu negatīvu 
ietekmi. Konstatējot iespējamu negatīvu 
ietekmi pirms jauna tirdzniecības 
nolīguma noslēgšanas, varētu arī tikt 
atgūta Eiropas iedzīvotāju uzticēšanās 
tirdzniecības politikai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) EGF būtu ciešāk jāpiesaista gan 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kuri 
Savienībā var radīt negatīvas sekas 
sociālajā un vides jomā, gan arī noteiktām 
negodīgām tirdzniecības politikas 
nostādnēm, uz kurām netiek atbilstīgi 
reaģēts, izmantojot aizsardzības 
instrumentus. Cietušajiem Savienības 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem būtu 
jāpiemēro EGF noteikumi par aktīvu 
darba tirgus politiku.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisija veica EGF starpposma 
novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā 
EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir 
izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku 
darbu zaudējušo darba ņēmēju 
reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā 
plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika 
konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas 
pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz 
tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF 
palīdzība ne tikai palielina piedāvāto 
pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet 
arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences 
pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie 
demonstrē ES pievienoto vērtību, kas tieši 
saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. 
Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. 
No vienas puses, fonda izmantošanas 
procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu. 
Turklāt daudzas dalībvalstis ziņoja par 
grūtībām sagatavot plašo situācijas analīzi 
par notikumu, kas izraisījis darbinieku 
atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc 
dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams 
sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu 
un institucionālās kapacitātes problēmas. 

(12) Komisija veica EGF starpposma 
novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā 
EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir 
izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku 
darbu zaudējušo darba ņēmēju 
reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā 
plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika 
konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas 
pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz 
tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF 
palīdzība ne tikai palielina piedāvāto 
pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet 
arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences 
pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie 
demonstrē ES pievienoto vērtību, kas tieši 
saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. 
Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. 
No vienas puses, fonda izmantošanas 
procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu, 
pārāk sarežģītu un pārāk apgrūtinošu. 
Turklāt daudzas dalībvalstis ziņoja par 
grūtībām sagatavot plašo situācijas analīzi 
par notikumu, kas izraisījis darbinieku 
atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc 
dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams 
sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu 
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No vienas puses, tas varētu būt vienkārši 
darbaspēka trūkums – pašlaik dalībvalstis 
var pieprasīt tehnisko palīdzību tikai tad, ja 
tās īsteno EGF lietu. Tā kā atlaišana var 
notikt negaidīti, būtu svarīgi, lai 
dalībvalstis ir gatavas reaģēt nekavējoties 
un bez kavēšanās iesniegt pieteikumu. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, lai nodrošinātu 
EGF lietu lietderīgu un efektīvu 
īstenošanu, šķiet nepieciešami lielāki 
institucionālo spēju veidošanas resursi. 500 
darbu zaudējušo darba ņēmēju slieksni 
kritizēja kā pārāk augstu, jo īpaši attiecībā 
uz mazāk apdzīvotiem reģioniem26.

un institucionālās kapacitātes problēmas. 
No vienas puses, tas varētu būt vienkārši 
darbaspēka trūkums – pašlaik dalībvalstis 
var pieprasīt tehnisko palīdzību tikai tad, ja 
tās īsteno EGF lietu. Tā kā atlaišana var 
notikt negaidīti, būtu svarīgi, lai 
dalībvalstis ir gatavas reaģēt nekavējoties 
un bez kavēšanās iesniegt pieteikumu. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, lai nodrošinātu 
EGF lietu lietderīgu un efektīvu 
īstenošanu, šķiet nepieciešami lielāki 
institucionālo spēju veidošanas resursi. 
500 darbu zaudējušo darba ņēmēju slieksni 
kritizēja kā pārāk augstu, jo īpaši attiecībā 
uz mazāk apdzīvotiem reģioniem26.

__________________ __________________

26 COM (2018)0297 final un pievienotais 
SWD (2018)0192 final.

26 COM (2018)0297 final un pievienotais 
SWD (2018)0192 final.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisija uzsver, cik liela nozīme 
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 

(13) Komisija uzsver, cik liela nozīme 
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, digitalizācija un 
automatizācija 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 
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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.

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.

__________________ __________________

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā 
pielikums COM (2018)0321 final.

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā 
pielikums COM (2018)0321 final.

Grozījums Nr. 15

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 
Savienības pamatvērtībām un iekļauti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

(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, 
personām ar invaliditāti, 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 
Savienības pamatvērtībām un iekļauti 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Savienībai un dalībvalstīm būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība pārmaiņām un 
problēmām, kas rodas pasaules 
tirdzniecības modeļos, globālajām vērtības 
ķēdēm, automatizācijai un digitalizācijai, 
un darba standartu strukturālajām 
izmaiņām. Savienības sociālā ekonomika 
ir būtisks Eiropas sociālā modeļa pīlārs 
un svarīgs instruments, ar ko cilvēkiem 
tiek sniegtas iespējas pārvarēt 
globalizācijas un ekonomikas krīžu 
radītās negatīvās sekas. Šī iemesla dēļ no 
tirdzniecības nolīgumiem būtu jāizslēdz 
vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi 
un sabiedriskie pakalpojumi, un 
tirdzniecības nolīgumos būtu jāsaglabā 
valstu tiesības reglamentēt, organizēt un 
sniegt sabiedriskos pakalpojumus. 
Globalizācijas un tehnoloģiskās 
inovācijas dēļ EGF būs jāpielāgo savi 
palīdzības noteikumi šiem jaunajiem 
tirdzniecības, tehnoloģijas un darba 
standartiem, un tādēļ ir būtiski nodrošināt 
to, lai regula atbilstu pēc 2020. gada 
gaidāmajiem izaicinājumiem.

Grozījums Nr. 17

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 EGF finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir 
nepieciešama papildu informācija 
pieteikuma izvērtēšanai, papildu 
informācijas sniegšana būtu jāierobežo 
laikā. Procedūras sākumposmā Komisijai 
būtu arī jāsniedz dalībvalstīm tehniskā 
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palīdzība.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Komisijai būtu jāveicina piekļuve 
valsts un reģionālajām iestādēm, 
izveidojot īpašu palīdzības dienestu, kas 
sniegs vispārēju informāciju un 
paskaidrojumus par procedūrām un 
pieteikuma iesniegšanu. Šim palīdzības 
dienestam būtu jānodrošina standarta 
veidlapas statistikai un turpmākai 
analīzei.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un 
iznākumiem, jo atbilstīgas zināšanas par 
pieteikuma iesniegšanas procedūru varētu 
uzlabot EGF izmantošanu.

Grozījums Nr. 20

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 

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

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

EGF sekmē taisnīgu pāreju uz klimatam 
labvēlīgu un resursu ziņā efektīvu 
ekonomiku, labāku un taisnīgāku
globalizācijas sniegto ieguvumu 
sadalījumu un jaunu tehnoloģiju attīstību, 
palīdzot darbu zaudējušiem darba 
ņēmējiem pielāgoties strukturālām 
pārmaiņām. EGF palīdz īstenot Eiropas 
sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un 
uzlabot līdztiesību, sociālo un ekonomisko 
kohēziju un iekļautību starp reģioniem,
dalībvalstīm un iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 22

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. EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt 
palīdzību lielu pārstrukturēšanas pasākumu 
gadījumos, jo īpaši tādos, ko izraisījušas ar 
globalizāciju saistītas problēmas, 
piemēram, izmaiņas pasaules tirdzniecības 
modeļos, tostarp ES teritorijā notiekošajā 
tirdzniecībā, tirgu atvēršana, ārvalstu 
tiešo ieguldījumu iespējamās negatīvās 
sekas, darbības pārcelšana uz ārzonām, 
dempings, tirdzniecības strīdi, finanšu vai 
ekonomikas krīze, pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas 
vai automatizācijas rezultātā, padarot 
sniegto palīdzību elastīgāku un 
vienkāršojot procedūru. Īpašu uzmanību 
pievērš pasākumiem, kas paredzēti, lai 
palīdzētu visnelabvēlīgākā situācijā 



PE627.617v02-00 18/23 AD\1165588LV.docx

LV

esošajām iedzīvotāju grupām, MVU un 
jaunuzņēmumiem saistībā ar to 
atbalsttiesīgumu.

Grozījums Nr. 23

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

Grozījums Nr. 24

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

Digitālajā rūpniecības laikmetā 
nepieciešamo prasmju izplatīšana tiek 
iekļauta ikvienā piedāvātajā 
individualizēto pakalpojumu kopumā. 
Apmācības līmeni pielāgo attiecīgā atbalsta 
saņēmēja kvalifikācijām un vajadzībām un 
vietējam darba tirgum.



AD\1165588LV.docx 19/23 PE627.617v02-00

LV

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisijai šāda papildu 
informācija ir vajadzīga, dalībvalsts atbild 
desmit darbdienu laikā no pieprasījuma 
dienas. Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts 
pienācīgi pamatota pieprasījuma pagarina 
šo termiņu par desmit darbdienām.

3. Pēc dalībvalsts pieprasījuma 
Komisija procedūras sākumposmā sniedz 
tai tehnisko palīdzību. Ja Komisijai šāda 
papildu informācija ir vajadzīga, 
dalībvalsts atbild desmit darbdienu laikā no 
pieprasījuma dienas. Komisija pēc 
attiecīgās dalībvalsts pienācīgi pamatota 
pieprasījuma pagarina šo termiņu par 
desmit darbdienām.

Grozījums Nr. 26

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 EGF izmantošanu, 
uzraudzību un izvērtēšanu, tostarp 
palīdzības dienesta izveidi. 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.

Grozījums Nr. 27

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 

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

par EGF, fonda pieejamības kritērijus, 
norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, 
kā arī informāciju par apstiprinātajiem un 
noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas 
Parlamenta un Padomes lomu budžeta 
procedūrā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka pēc Savienības 
iestāžu, struktūru vai aģentūru 
pieprasījuma tiek darīti pieejami visi 
komunikācijas un atpazīstamības materiāli 
un Savienībai tiek piešķirta uz 
autoratlīdzību nebalstīta, neekskluzīva un 
neatsaucama licence šādu materiālu 
izmantošanai un visas ar tiem saistītās 
iepriekš esošās tiesības. Ar licenci 
Savienībai piešķir šādas tiesības:

Dalībvalstis nodrošina, ka pēc Savienības 
iestāžu, struktūru vai aģentūru 
pieprasījuma visās oficiālajās valodās tiek 
darīti pieejami visi komunikācijas un 
atpazīstamības materiāli un Savienībai tiek 
piešķirta uz autoratlīdzību nebalstīta, 
neekskluzīva un neatsaucama licence šādu 
materiālu izmantošanai un visas ar tiem 
saistītās iepriekš esošās tiesības. Ar licenci 
Savienībai piešķir šādas tiesības:

Grozījums Nr. 29

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 EGF 
līdzfinansēšanas likmi saskaņo ar augstāko 
ESF+ līdzfinansēšanas likmi attiecīgajā 
dalībvalstī, ņemot vērā to, ka dažās 
dalībvalstīs ir vāji attīstītas aktīvā darba 
tirgus iestādes.

Grozījums Nr. 30

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

3. Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija 
secina, ka nosacījumi finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo 
regulu ir izpildīti, tā nekavējoties sāk 
16. pantā izklāstīto procedūru.

3. Ja, pamatojoties uz izvērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 9. pantu, Komisija 
secina, ka nosacījumi finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanai saskaņā ar šo 
regulu ir izpildīti, tā nekavējoties sāk 
16. pantā izklāstīto procedūru un paziņo 
par to dalībvalstij, kas iesniegusi 
pieteikumu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) informācija par to, vai uzņēmums, 
kurš atlaidis darba ņēmējus, izņemot 
mikrouzņēmumus un MVU, iepriekšējos 
piecos gados ir saņēmis valsts atbalstu vai 
iepriekšēju finansējumu no Savienības 
kohēzijas vai struktūrfondiem;

e) informācija par to, vai uzņēmums, 
kurš atlaidis darba ņēmējus, izņemot 
jaunuzņēmumus, mikrouzņēmumus un 
MVU, iepriekšējos piecos gados ir saņēmis 
valsts atbalstu vai iepriekšēju finansējumu 
no Savienības kohēzijas vai 
struktūrfondiem;

Grozījums Nr. 32

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 EGF finansiālo 
ieguldījumu novērtējumu, tostarp 
turpmāku ietekmes novērtējumu par tā 
izmantošanu valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī. 

Lai veiktu šā punkta pirmajā daļā minēto 
novērtēšanu, dalībvalstis vāc visus 
pieejamos datus par EGF lietām un 
atbalstītajiem darba ņēmējiem.
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