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Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 

izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/001 FI/Microsoft) (COM(2016)0490 – C8-
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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0490 – C8-0348/2016), 

– 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 (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) 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, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0273/2016), 

A. tā kā, lai gan globalizācija kopumā rada ekonomikas izaugsmi, šāda izaugsme būtu arī 

jāizmanto, lai atvieglinātu to cilvēku stāvokli, kuri saskaras ar negatīvām globalizācijas 

sekām; 

                                                 
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. 



B. 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 globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai 

palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; 

C. tā kā Savienības finansiālajai palīdzībai atlaistajiem darba ņēmējiem ir jābūt dinamiskai 

un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi; 

D. tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/001 FI/Microsoft, lai saņemtu 

finansiālu ieguldījumu no EGF saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā paredzētajiem intervences kritērijiem saistībā ar to, ka uzņēmumā 

Microsoft Mobile Oy un astoņos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri 

darbojas NACE 2. redakcijas 62. nodaļas (Datorprogrammēšana, konsultēšana un 

saistītas darbības) nozarē Somijā, tika atlaists 2161 darbinieks; 

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

F. tā kā attiecīgā dalībvalsts ir atbildīga par EGF atbalstīto darbību finanšu kontroli, kā 

noteikts EGF regulas 21. panta 1. punktā,  

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

nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt 

finansiālu ieguldījumu EUR 5 364 000 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, 

proti, EUR 8 940 000; 

2. norāda, ka Somija pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 

2016. gada 11. martā un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 

2016. gada 29. jūlijā pēc papildu informācijas saņemšanas no Somijas, tādējādi 

ievērojot termiņu — 12 nedēļas no aizpildītā pieteikuma saņemšanas dienas, un 

secināja, ka nosacījumi EGF finansiālā atbalsta piešķiršanai ir ievēroti; 

3. norāda, ka galvenais iemesls darbinieku skaita samazināšanai uzņēmumā Microsoft ir tā 

ražoto tālruņu ar Microsoft Windows operētājsistēmu tirgus daļas samazināšanās no 

vairāk nekā 50 % 2009. gadā līdz 0,6 % 2016. gada otrajā ceturksnī; 

4. atgādina, ka pēdējos gados ir samazinājusies Savienības daļa globālās IKT nozares 

nodarbinātības sadalījumā un ka IKT ir būtiska nozīme Somijas tautsaimniecībā, jo 

2014. gadā IKT nozarē strādāja 6,7 % darba ņēmēju, kas ir lielākais procentuālais 

īpatsvars visās dalībvalstīs; uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Microsoft ir 

saistīta ar tendenci, kas kopš Nokia norieta tās izcelsmes valstī ir ietekmējusi visu 

Somijas elektronikas rūpniecību un kas bijusi pamatā četru iepriekšēju pieteikumu 

iesniegšanai; secina, ka šie notikumi ir tieši saistīti ar globalizācijas izraisītām 

strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos; 

5. atgādina, ka programmatūras nozare ir ļoti starptautiska nozare, un tajā ir pasaules 

mēroga konkurence, kas nozīmē, ka visi tirgus dalībnieki var pretendēt uz vieniem un 

tiem pašiem klientiem un personāla atrašanās vietai un kultūras pieredzei ir ierobežota 

nozīme; 

6. atzīst, ka šis pieteikums ir turpinājums vairākiem iepriekšējiem pieteikumiem, kuru 

pamatā bijis Nokia noriets Somijā, un ka ir gaidāms, ka tiks iesniegti vēl divi saistīti 

pieteikumi par darbiniekiem, kas atlaisti no darba IKT nozarē; 



7. norāda, ka darbinieku atlaišana ir galvenokārt skārusi NUTS 2. līmeņa reģionus 

Helsinki-Ūsimā (FI1B), Dienvidsomiju (FI1C) un Rietumsomiju (FI197) un attiecas uz 

darba ņēmējiem, kuru kompetences ir ļoti atšķirīgas un no kuriem 89 % ir vecumā no 30 

līdz 54 gadiem; pauž bažas par jau tagad sarežģīto bezdarba situāciju, kādā atrodas 

cilvēki ar augstu kvalifikācijas un izglītības līmeni, kuru nodarbinātības izredzes citādi 

būtu ierasti labas, jo īpaši sievietes, kam ir grūtāk atrast darbu, ņemot vērā, ka viņas 

veido gandrīz pusi no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem; 

8. norāda, ka līdz šim saistībā ar nozari “Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas 

darbības” ir iesniegti divi iepriekšēji EGF pieteikumi, kas abi pamatoti ar globalizācijas 

kritēriju (EGF/2013/001 FI/Nokia un EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana); 

9. uzsver IKT nozares nozīmi nodarbinātībā Helsinki-Ūsimā, Dienvidsomijas un 

Rietumsomijas reģionos un atlaisto darbinieku potenciālu sniegt ieguldījumu nozarē, ja 

tiks pietiekami atbalstīta viņu turpmākā izglītība un apmācība un plāni sākt 

uzņēmējdarbību; 

10. atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes individualizētos pakalpojumus atlaistajiem 

darbiniekiem sāka sniegt no 2015. gada 11. septembra — labu laiku pirms pieteikuma 

par EGF atbalstu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam, jo šādas darbības ir 

tiesīgas saņemt EGF atbalstu; 

11. atzinīgi vērtē individualizēto pakalpojumu lielo īpatsvaru (tuvu 80 %) visā pasākumu 

kopumā; 

12. norāda, ka Somija plāno īstenot sešu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz 

kuriem attiecas šis pieteikums: i) konsultēšanas (koučinga) pasākumi un citi 

sagatavošanās pasākumi; ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi; 

iii) profesionālā apmācība; iv) algas subsīdijas; v) uzņēmējdarbības sākšanas dotācijas; 

un vi) pabalsti par ceļa, uzturēšanās un pārcelšanās izmaksām; norāda, ka pietiekams 

finansējums ir piešķirts kontrolei un ziņošanai; 

13. norāda, ka 12. punktā minētās algas subsīdijas veidos 30 līdz 50 % no darbinieka algas 

izmaksām, un tās piešķirs uz laikposmu no 6 līdz 24 mēnešiem; aicina dalībvalstis, 

izmantojot algas subsīdijas, būt ļoti vērīgām, lai nodrošinātu, ka atlaistie darbinieki, kas 

pieņemti darbā ar subsīdijas palīdzību, pilnībā vai daļēji neaizstāj amata vietu, ko pirms 

tam ieņēmis cits attiecīgā uzņēmuma darbinieks; pauž gandarījumu, ka Somijas iestādes 

par to ir sniegušas apliecinājumus; 

14. norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi ir 16,64 % no visa individualizēto pasākumu 

kopuma, kas ir krietni mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms 35 % 

apmērā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, 

aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos; 

15. aicina Komisiju izvērtēt šo ienākumu atbalsta pasākumu ietekmi vairāku gadu ilgā 

laikposmā un sniegt par to informāciju, lai nodrošinātu, ka ar minētajiem pasākumiem 

tiek atbalstīta kvalitatīva nodarbinātība un tos neizmanto īstermiņa un zemu izmaksu 

līgumu subsidēšanai; 

16. norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties 

ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem, valsts un reģionālajiem 

partneriem; 



17. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas; pauž cerību, 

ka piedāvātā apmācība tiks pielāgota gan atlaisto darbinieku vajadzībām, prasmēm un 

kompetencēm, gan attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi; 

18. norāda, ka Microsoft gadījumā notiks sadarbība ar valsts EURES pakalpojumu attīstības 

projektu “Darbaspēka mobilitāte Eiropā 2014.–2020. gadā”; norāda, ka sadarbībā ar 

EGF un EURES dienestiem  reģionālā mērogā tiks rīkoti starptautiski personāla atlases 

pasākumi; atzinīgi vērtē šādus pasākumus un to, ka Somijas iestādes mudina no darba 

atlaistos darbiniekus pilnībā izmantot tiesības uz brīvu pārvietošanos; 

19. norāda, ka saistībā ar Eiropas Sociālo fondu ir sākts īstenot valsts pasākumu kopumu 

“Modeļi starp darbā pieņemošo uzņēmumu un štatus samazinošo uzņēmumu”; norāda, 

ka šis pasākumu kopums dos rezultātus, kas var būt noderīgi projektu īstenošanai 

saskaņā ar šo EGF pieteikumu; atzinīgi vērtē Somijas iestāžu centienus rast sinerģiju ar 

citām darbībām, ko finansē no valsts vai Savienības līdzekļiem; 

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

kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas 

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

kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; 

21. norāda, ka iepriekšējos EGF gadījumos ļoti noderīgi ir izrādījušies tiešie (“aci pret aci”) 

pakalpojumi atlaistajiem darbiniekiem; 

22. norāda, ka Somijas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka ierosinātās darbības netiks 

finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta 

jebkāda dubulta finansēšana un ka šādas darbības papildina struktūrfondu finansētās 

darbības; atkārtoti aicina Komisiju sniegt šo datu salīdzinošu ikgadēju novērtējumu, lai 

nodrošinātu to, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus 

pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz; 

23. atzinīgi vērtē Somijas apliecinājumu, ka ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas 

darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem 

vai koplīgumiem; 

24. 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; 

25. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

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

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

27. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai. 



PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS 

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Somijas 

iesniegto pieteikumu EGF/2016/001 FI/Microsoft 

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam 

(ES) 2016/1857.) 

 


