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Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes 
pieteikums EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības 
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 
izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu 
darbības) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

– 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 (A8-0294/2018),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu 
atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas 

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.



pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai 
palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B. tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt 
dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C. tā kā Nīderlande ir iesniegusi pieteikumu EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu 
darbības, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 1324 darbinieku atlaišanas no 
darba ekonomikas nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 64. nodaļā “Finanšu 
pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”, NUTS 2. līmeņa 
reģionos NL12 — Frīzlande, NL13 — Drente un NL21 — Overeisela Nīderlandē, un 
tas ir pirmais pieteikums šajā ekonomikas nozarē kopš EGF izveidošanas;

D. tā kā pieteikums tika iesniegts, pamatojoties uz EGF regulas 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju 
atlaišanu deviņu mēnešu pārskata perioda laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā 
saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kas atrodas 
vienā dalībvalsts reģionā vai divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī,

1. piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un 
ka Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 
EUR 1 192 500 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 987 500;

2. ņem vērā, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu iesniedza 2018. gada 23. februārī un pēc 
tam, kad Nīderlande bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma 
novērtēšanu pabeidza 2018. gada 20. jūlijā un 2018. gada 20. augustā par to paziņoja 
Parlamentam;

3. ņem vērā, ka Nīderlande apgalvo — darbinieku atlaišana ir saistīta ar pasaules finanšu 
un ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz Nīderlandes banku pakalpojumiem un darbību; 
atzīst, ka zemo procentu likmju vide, kas tika ieviesta, reaģējot uz finanšu krīzi, 
stingrāki regulatīvie nosacījumi, hipotekāro kredītu tirgus ievērojama samazināšanās un 
kredītu sniegšanas samazināšanās maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izraisīja 
rentabilitātes lejupslīdi un radīja steidzamu vajadzību samazināt izmaksas; pauž nožēlu 
par to, ka tā rezultātā bankas samazināja personālu, galvenokārt slēdzot reģionālās 
filiāles un pārveidojot banku pakalpojumus par tiešsaistē pieejamiem pakalpojumiem;

4. atzīst — lai gan pēdējos gados ir notikusi ekonomikas atlabšana, hipotekāro aizdevumu 
apmērs joprojām ir mazāks nekā pirms finanšu krīzes;

5. pauž nožēlu par to, ka finanšu sektors citās dalībvalstīs saskaras ar līdzīgu spiedienu; 
pieņem zināšanai, ka dažos gadījumos darbinieku atlaišana var notikt periodā, kas ir 
pārāk ilgs, lai atbilstu EGF kritērijiem; tomēr aicina dalībvalstu valdības apsvērt to, vai 
EGF nevarētu būt lietderīgs, lai radītu darba ņēmējiem iespējas pielāgoties šīm 
pārmaiņām;

6. atgādina, ka darbinieku atlaišana, kas notika 20 uzņēmumos, kuri darbojas Nīderlandes 
banku sektorā, sagaidāms, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo ekonomiku, ka 
bezdarba līmenis visos trijos reģionos (Frīzlandē, Drentē un Overeiselā), kuros tika 
atlaisti darbinieki, ir augstāks nekā vidējais valsts rādītājs un ka darbinieku atlaišanas 
sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu darbu, jo trūkst darbvietu, atlaistajiem 



darbiniekiem ir zems izglītības līmenis un darbu meklē liels skaits darba ņēmēju;

7. ņem vērā, ka pieteikums attiecas uz 1324 atlaistiem darbiniekiem; tomēr pauž izbrīnu, 
kāpēc pasākumi tiks paredzēti tikai 450 darba ņēmējiem; norāda, ka lielākā daļa atlaisto 
darbinieku ir sievietes (59 %), kas strādāja kā administratīvās darbinieces vai 
reģistratores; turklāt norāda, ka 27 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecāki par 
55 gadiem; ņemot to vērā, atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus 
pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu šo neaizsargāto darba ņēmēju grupu 
izredzes atgriezties darba tirgū; 

8. atzinīgi vērtē Nīderlandes lēmumu sniegt palīdzību neaizsargātām iedzīvotāju grupām 
un palīdzēt darba ņēmējiem mainīt profesiju vai nozari vai pārcelties uz citu reģionu, 
tostarp nodrošinot apmācību mazumtirdzniecības nozarē un jaunos darba profilos, 
piemēram, transporta, IT pakalpojumu, tehnisko profesiju un citās jomās;

9. ņem vērā, ka Nīderlande plāno īstenot septiņu veidu pasākumus atlaistajiem darba 
ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) sākotnējo pasākumu, ii) palīdzību 
darba meklēšanā, iii) mobilitātes grupu, iv) apmācību un konsultēšanu uzņēmējdarbības 
veicināšanai, v) apmācību un pārkvalifikāciju, vi) pārcelšanas atbalstu, vii) dotāciju 
uzņēmējdarbības veicināšanai;

10. ņem vērā, ka mobilitātes grupa veido gandrīz 30 % no kopējā individualizēto 
pakalpojumu kopuma; pieņem zināšanai, ka šajā pasākumā tiek iekļauta konsultāciju 
sniegšana cilvēkiem, kuriem citādi būtu grūti atrast darbu;

11. pieņem zināšanai to, ka Nīderlande ir norādījusi — saskaņotā individualizēto 
pakalpojumu pakete ir izstrādāta, apspriežoties ar ieinteresētajām personām un 
sociālajiem partneriem, piemēram, ar Nīderlandes Banku asociāciju (NVB), Nīderlandes 
Arodbiedrību federāciju (FNV) un Valsts kristīgo arodbiedrību federāciju (CNV); 

12. uzsver, ka Nīderlandes iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek 
finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem; 

13. atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu 
vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14. aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas 
par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni 
darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz 
darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci; 

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. atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem 
dokumentiem par EGF pieteikumiem;

17. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;



18. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

19. 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 Nīderlandes 
pieteikumu EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 
(ES) 2018/1675.)


