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Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas 

pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros  

Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 

izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. 

gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 

jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/017 

FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0068 

– C8-0058/2015), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ 

Regulu (EK) Nr. 1927/20061 (EGF regula), 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko 

nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam2, un jo īpaši tās 12. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību3, un jo īpaši tā 13. punktu, 

– ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga 

procedūru, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli, 

                                                 
1  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp. 
2  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
3  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 



– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0124/2015), 

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu 

atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas 

pasaules tirdzniecības modeļos vai kuri atlaisti saistībā ar globālo finanšu un ekonomikas 

krīzi, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; 

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija 

saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība 

sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un 

efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 

2. decembra Iestāžu nolīgumu; 

C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no 

jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo 

ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, 

palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un 

apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un 

saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus 

savu uzņēmumu izveidei; 

D. tā kā Francija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, lai saņemtu 

finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka uzņēmuma Mory-Ducros SAS, kurš 

darbojas NACE 2. red. 49. nodaļas (“Sauszemes transports un cauruļvadu transports”) 

nozarē, 84 filiālēs visā kontinentālajā Francijā ir atlaisti 2513 darbinieki; 

E. tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, 

1. piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi 

ir ievēroti un ka līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu 

ieguldījumu; 

2. norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF 

iesniedza 2014. gada 6. oktobrī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 

2015. gada 23. februārī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu 

mēnešu laikā; 

3.  norāda, ka kopējās izmaksas ir EUR 10 087 000, no kuriem EUR 35 000 ir paredzēti 

kontrolei un sertifikācijai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 6 052 200 jeb 60 % 

no kopējām izmaksām; 

4. uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Mory-Ducros SAS ir saistīta ar fizisko rādītāju 

vispārēju samazināšanos Eiropā, kā rezultātā samazinājās pārvadājumu apjoms un sākās 

cenu karš kravas autopārvadājumu nozarē, un tas kopš 2007. gada izraisīja pelņas normas 

nepārtrauktu lejupslīdi un zaudējumus šajā nozarē Francijā; norāda, ka tam sekoja 

bankrotu vilnis, tostarp arī Mory-Ducros bankrots; secina, ka šie notikumi ir tieši saistīti ar 

globālo finanšu un ekonomikas krīzi; 

5. uzsver, ka saskaņā ar izlīgumu pēc Mory-Ducros SAS slēgšanas jaunizveidotais 

uzņēmums MORY Global pārņēma vairāk nekā 50 filiāles no kopā 84 filiālēm un no jauna 

pieņēma darbā 2107 darbiniekus no pavisam 4911 darbiniekiem, līdz ar to atlaisti tika 

2804; 



6. uzsver, ka vairāk nekā 17 % atbalsta saņēmēju, kuriem būs paredzēti ierosinātie pasākumi, 

ir vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem un ka līdzdalība ierosinātajos atbalsta pasākumos 

palīdzēs viņiem izvairīties no ilgtermiņa bezdarba un sociālās atstumtības; 

7. norāda, ka līdz šim saistībā ar nozari “Sauszemes transports un cauruļvadu transports” ir 

iesniegts vēl viens EGF pieteikums (EGF/2011/001 AT/Nieder- un Oberoesterreich), kas 

arī tika pamatots ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi; 

8. atzinīgi vērtē to, ka Francijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, 

individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 

24. februāra — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu 

ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;  

9. norāda, ka sniedzamajos individualizētajos pakalpojumos ir ietverta tikai viena darbība, 

kas jāīsteno vienas pieturas aģentūrai (Cellule de reclassement), kuru vada trīs 

līgumslēdzējas aģentūras; norāda, ka Francija finansējumu no EGF pieprasa tikai šai 

vienas pieturas aģentūrai; sagaida, ka Komisija un Francijas iestādes stingri ievēros 

principu, saskaņā ar kuru maksājumi aģentūrām tiks veikti pa daļām un atbilstoši 

gūtajiem rezultātiem; 

10. norāda, ka trīs līgumslēdzējas aģentūras, kas atbild par Cellule de reclassement, 

izraudzījās maksātnespējas procesa administrators pēc apspriedēm ar atlaisto darbinieku 

pārstāvjiem, un mērķis ir aptvert pēc iespējas lielāku kontinentālās Francijas teritoriju un 

nodrošināt pēc iespējas lielāka skaita atbalsttiesīgo darba ņēmēju reintegrāciju; 

11. uzskata, ka aģentūru darbības uzraudzība, pieprasot regulārus rakstiskus ziņojumus, 

nodrošina EGF līdzekļu pienācīgu izmantošanu, lai sniegtu dalībniekiem personalizētu 

karjeras plānu, pietiekamu darba piedāvājumu skaitu un konsultācijas uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, izmantojot vienas pieturas aģentūras sistēmu; 

12. atgādina, ka EGF finansējums tiek piešķirts ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem ar 

apmācības palīdzību atrast jaunu darbu un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot aģentūru 

atbalstam un to administratīvajām izmaksām; 

13. norāda, ka līgumslēdzēju uzdevums ir atbalstīt atlaistos darbiniekus un palīdzēt viņiem 

rast risinājumus, kas dotu iespēju palikt darba tirgū un pieņemt jaunus darba 

piedāvājumus; 

14. uzskata, ka darba ņēmējiem vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem ir lielāks risks ilgstoši 

palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū; tādēļ uzskata, ka šiem darba 

ņēmējiem ir vajadzīga īpaši individualizēta pieeja; 

15. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu 

kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un 

nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā 

tiek efektīvi izmantoti resursi; 

16. atzinīgi vērtē Eiropas Sociālā fonda izmantošanu vēl citiem aktīviem pasākumiem 

(piemēram, ilgākiem mācību kursiem), kuri nav ietverti Francijas iesniegtajā pieteikumā; 

17. pauž nožēlu par to, ka EGF komunikācijas un popularizēšanas pasākumiem līdzekļi nav 

atvēlēti; uzskata, ka šo darbību popularizēšana un informēšana par tām ir svarīga ne tikai 

tāpēc, lai piesaistītu atbalsta saņēmējus, bet arī lai izceltu Savienības rīcību sociālajā jomā; 



18. sagaida, ka Francijas iestādes ievēros EGF regulas noteikumus par informācijas sniegšanu 

un finansēto darbību reklamēšanu, lai gan tās nepieprasīja finansējumu sagatavošanās 

darbībām, pārvaldībai vai informācijas un reklāmas pasākumiem; 

19. norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, 

kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu 

finansētās darbības; uzsver — Francijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības 

netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju 

gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā 

ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams 

sniegt divreiz; 

20. atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma 

paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek 

ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu 

sagatavošanu; 

21. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

22. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai. 



PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS 

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums 

EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) 

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 

2015/738. 

 


