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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 13
1. apsvērums

(1) Lai gan globalizācijai ir vispārēja 
pozitīva ietekme uz Kopienas izaugsmi un 
nodarbinātību, ir lietderīgi izveidot Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu (turpmāk 
saukts „EGF”), ar kuru Kopiena varēs izrādīt 
savu solidaritāti darbiniekiem, kurus 
ietekmējusi atlaišana, kas ir pasaules 
tirdzniecības modeļa izmaiņu rezultāts; 

(1) Ņemot vērā globalizācijas ietekmi uz 
Kopienas izaugsmi un nodarbinātību, ir 
lietderīgi izveidot Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (turpmāk saukts „EGF”), 
ar kuru Kopiena varēs izrādīt savu 
solidaritāti darbiniekiem, kurus ietekmējusi 
atlaišana, kas ir pasaules tirdzniecības 
modeļa izmaiņu rezultāts; 

Or. en

Pamatojums 

Šis grozījums sniedz reālistiskāku 1. apsvēruma formulējumu.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 14
1. apsvērums 

(1) Lai gan globalizācijai ir vispārēja 
pozitīva ietekme uz Kopienas izaugsmi un 
nodarbinātību, ir lietderīgi izveidot Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu (turpmāk 
saukts „EGF”), ar kuru Kopiena varēs izrādīt 
savu solidaritāti darbiniekiem, kurus 
ietekmējusi atlaišana, kas ir pasaules 
tirdzniecības modeļa izmaiņu rezultāts; 

(1) Lai gan globalizācijai ir vispārēja 
pozitīva ietekme uz Kopienas izaugsmi un 
nodarbinātību, ir lietderīgi izveidot Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu (turpmāk 
saukts „EGF”), ar kuru Kopiena varēs 
taisnīgā veidā izrādīt savu solidaritāti 
darbiniekiem, kurus ietekmējusi atlaišana, 
kas ir pasaules tirdzniecības modeļa izmaiņu 
rezultāts;.

Or. el

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 14
1. apsvērums 

(1) Lai gan globalizācijai ir vispārēja 
pozitīva ietekme uz Kopienas izaugsmi un 
nodarbinātību, ir lietderīgi izveidot Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu (turpmāk 
saukts „EGF”), ar kuru Kopiena varēs izrādīt 
savu solidaritāti darbiniekiem, kurus 
ietekmējusi atlaišana, kas ir pasaules 
tirdzniecības modeļa izmaiņu rezultāts; 

(1) Lai gan globalizācijai ir vispārēja 
pozitīva ietekme uz Kopienas izaugsmi un 
nodarbinātību, ir lietderīgi izveidot Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu (turpmāk 
saukts „EGF”), ar kuru Kopiena varēs 
taisnīgā veidā izrādīt savu solidaritāti 
darbiniekiem, kurus ietekmējusi atlaišana, 
kas ir pasaules tirdzniecības modeļa izmaiņu 
rezultāts;.

Pamatojums 

Ir būtiski, lai EGF atbalsts Eiropas darbiniekiem būtu taisnīgs un tiktu uzskatīts par taisnīgu. 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 15
1.a apsvērums (jauns)

(1.a) Globalizācijas negatīvās sekas ir 
jānovērš pirmām kārtām ar ilgtermiņa 
ilgtspējīgu Kopienas tirdzniecības politikas 
stratēģiju, kuras mērķis ir globālu augstu 
sociālo un ekoloģisko standartu
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sasniegšana; 

Or. en

Pamatojums 

Globalizācijas negatīvajai ietekmei uz nodarbinātību ir jāstāda pretim aktīva un ilgtspējīga 
Kopienas tirdzniecības politika. EGF ir jābūt nākamajam instrumentam.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 16
1.a apsvērums (jauns)

(1.a) Fonda palīdzībai ir jābūt efektīvai un 
viegli pielāgojamai pastāvīgi svārstīgai un 
bieži neparedzamai tirgus situācijai. 

Or. el

Pamatojums 

Starptautiskie un Eiropas tirgi pastāvīgi svārstās un bieži ir neparedzami. Fondam ir jāspēj 
pielāgoties šīm tendencēm un vajadzībām, kas rodas katrā atsevišķā gadījumā. 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 17
1.b apsvērums (jauns)

(1.b) Lai labāk saprastu ārzonas problēmu 
pilnu loku, Komisijai ir nepārtraukti jāveic 
plašāka pārraudzība, pētniecība un 
pārskatu sagatavošana, ietverot prognozes 
par to, kādā mērā ārzonu konkurence jau 
tagad ietekmē ES rūpniecības nozares, 
adekvātas datu vākšanas programmas par 
tendencēm to darba vietu daudzuma un
nozaru sastāva ziņā, kas pāriet uz ārzonām, 
precīzu analīzi par ārzonu darbības 
ekonomiskajām izmaksām (ieskaitot 
zaudējumus nodokļu ieņēmumos un 
sociālos izdevumus, kas nepieciešami 
atlaisto darbinieku atbalstam),datus par 
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darbinieku iekārtošanu citā darbā un viņu 
jauno algu līmeni un analīzi par plašāku 
ietekmi un kopienām.

Or. en

Pamatojums 

Agrīna brīdinājuma paredzēšana un dati ārzonu darbības ietekmes seku novērtēšanai ir 
nepieciešamie instrumenti, lai veidotu piemērotu Kopienas politikas reakciju.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 18
2. apsvērums

(2) EGF ir jāsniedz īpašs vienreizējs 
finansiāls pabalsts, kas atvieglotu 
reintegrāciju nodarbinātībā darbiniekiem 
reģionos vai nozarēs, kuras cieš no
ievērojamas ekonomikas sagrāves trieciena. 

(2) EGF ir jāsniedz īpašs vienreizējs 
finansiāls pabalsts, kas atvieglotu 
reintegrāciju nodarbinātībā darbiniekiem 
reģionos vai nozarēs, kuras īpaši smagi 
ietekmē globalizācijas izraisītās 
strukturālās izmaiņas. 

Or. de

Pamatojums 

Gan Eiropas iekšējā tirgus turpmāka attīstība, gan pati globalizācija ir vēlama. Strukturālās 
izmaiņas ir nepieciešamas un piemērotas saistībā ar iekšējā tirgus izveidi un globalizācijas 
procesu un nodrošinās labāku resursu sadalīšanu un augstāku dzīves līmeni sabiedrībā 
kopumā. Tādēļ atsauce uz “ekonomikas sagrāvi” ir nevietā.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 19
4. apsvērums 

(4) EGF darbībai jābūt saskaņotai un 
salīdzināmai ar pārējo Kopienas politiku un 
jāatbilst tās acquis. 

(4) EGF darbībai jābūt saskaņotai un 
salīdzināmai ar pārējo Kopienas politiku un 
jāatbilst tās acquis un jo īpaši pasākumiem, 
kas veikti saistībā ar struktūrfondiem.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 20
5. apsvērums 

(5) Par darbību, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, nevar saņemt finansiālu palīdzību, 
izmantojot citus Kopienas finanšu 
instrumentus.

(5) Par darbību, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, nevar saņemt finansiālu palīdzību, 
izmantojot citus Kopienas finanšu 
instrumentus. Taču saskaņošana ar 
pašreizējiem vai plānotiem modernizācijas 
un pārveidošanas pasākumiem reģionālajā 
attīstībā ir nepieciešama, lai gan šāda 
saskaņošana nedrīkst radīt paralēlas vai 
papildu struktūras darbībai, kuru finansē
EGF.

Or. en

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 21
1. panta 1. punkts 

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
globalizācijas pielāgošanās fondu, turpmāk 
„EGF”, kas ļaus Kopienai sniegt atbalstu 
darbiniekiem, kuri atlaisti lielo strukturālo 
izmaiņu pasaules tirdzniecības metodēs 
rezultātā, kur šīs izmaiņas ievērojami 
negatīvi ietekmē reģionālo vai vietējo 
ekonomiku.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
globalizācijas pielāgošanās fondu, turpmāk 
„EGF”, kas ļaus Kopienai sniegt atbalstu 
darbiniekiem, kuri atlaisti lielo strukturālo 
izmaiņu pasaules tirdzniecības metodēs 
rezultātā, kur šīs izmaiņas ievērojami 
negatīvi ietekmē reģionālās vai vietējās 
ekonomikas sekundārās un terciārās
nozares.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības nozarei ir jāizmanto īpašie KLP instrumenti.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 22
2. panta ievaddaļa
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EGF finansiālās iemaksas veiks gadījumos, 
kad lielas strukturālas izmaiņas pasaules 
tirdzniecības modelī noved pie nopietnas 
ekonomikas sagrāves, piemēram, masīvas 
importa palielināšanās, ES tirgus daļas 
pakāpeniskas samazināšanās attiecīgajā 
nozarē, ekonomikas pārvietošanās uz trešām 
valstīm, kas izraisa: 

EGF finansiālās iemaksas veiks gadījumos, 
kad lielas strukturālas izmaiņas pasaules 
tirdzniecības modelī noved pie nopietnas 
ekonomikas sagrāves, piemēram, masīvas 
importa palielināšanās, ES tirgus daļas 
straujas samazināšanās attiecīgajā nozarē, 
ekonomikas pārvietošanās uz trešām 
valstīm, kas izraisa:

Or. en

Pamatojums 

EGF ir jāspēj reaģēt uz pēkšņiem straujiem ES tirgus daļas kritumiem šajā pantā minēto 
cēloņu dēļ.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 23
2. panta ievaddaļa

EGF finansiālās iemaksas veiks gadījumos, 
kad lielas strukturālas izmaiņas pasaules 
tirdzniecības modelī noved pie nopietnas 
ekonomikas sagrāves, piemēram, masīvas 
importa palielināšanās, ES tirgus daļas 
pakāpeniskas samazināšanās attiecīgajā 
nozarē, ekonomikas pārvietošanās uz trešām 
valstīm, kas izraisa:

EGF finansiālās iemaksas veiks gadījumos, 
kad lielas strukturālas izmaiņas pasaules 
tirdzniecības modelī noved pie nopietnas 
ekonomikas sagrāves, piemēram, masīvas 
importa palielināšanās, ES tirgus daļas 
pakāpeniskas samazināšanās attiecīgajā 
nozarē, ekonomikas pārvietošanās uz trešām 
valstīm vai citām ES dalībvalstīm, kas 
izraisa:

Or. el

Pamatojums

Šim fonda palīdzības kritērijam ir jāņem vērā arī firmu iekšējas pārvietošanās starp 
dalībvalstīm, kas pierādāmi notiek, tā, lai novērstu netaisnību, kas rodas no diskriminācijas 
starp tiem darbiniekiem, kuri atlaisti pārvietošanās dēļ ES iekšienē vai ārpus tās, ko var 
motivēt lētāks darbaspēks vai zemākas ražošanas izmaksas uzņēmējā valstī.

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 24
2. panta a) apakšpunkts
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a) vismaz 1000 štata vietu samazināšanu 
uzņēmumā, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž 
piegādes uzņēmumos vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumos reģionā, kur 
bezdarbs, mērot NUTS III līmenī, ir 
augstāks nekā vidējais ES vai valstī,

a) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
uzņēmumā, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž 
piegādes uzņēmumos vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumos reģionā, kur 
bezdarbs, mērot NUTS III līmenī, ir 
augstāks nekā vidējais ES vai valstī,

Or. en

Pamatojums 

Kritērijs, kas ietver 1000 štata vietu samazināšanu, ir pārāk ierobežojošs uzņēmumiem 
mazākās ES dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 25
2. panta a) apakšpunkts

a) vismaz 1000 štata vietu samazināšanu 
uzņēmumā, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž 
piegādes uzņēmumos vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumos reģionā, kur 
bezdarbs, mērot NUTS III līmenī, ir 
augstāks nekā vidējais ES vai valstī;

a) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
uzņēmumā, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž 
piegādes uzņēmumos vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumos reģionā, kur 
bezdarbs, mērot NUTS III līmenī, ir 
augstāks nekā vidējais ES vai valstī; 

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā uzņēmumu atšķirīgos lielumus dažādās Eiropas Savienības valstīs, 500 štata vietu 
samazināšanas noteikšana par kritēriju iespējami apmierina visu ES dalībvalstu prasības, 
nevājinot vienādas attieksmes principu pret visām dalībvalstīm. 

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 26
2. panta b) apakšpunkts

(b) vismaz 1000 štata vietu samazināšanu
6 mēnešu laikā vienā vai vairākos 
uzņēmumos nozarē NACE 2. līmenī, kas ir 
vismaz 1 % no reģionālā bezdarba, mērot 
NUTS II līmenī.

(b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
6 mēnešu laikā vienā vai vairākos 
uzņēmumos nozarē NACE 2. līmenī. 
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Or. de

Pamatojums 

Lai nodrošinātu, ka mazie un vidējie uzņēmumi arī var saņemt finansējumu, uz kuru tiem ir 
tiesības, ir jāsamazina kritiskais samazināto štata vietu skaits. Otro kritēriju būtu ļoti grūti 
apmierināt, ņemot vērā situāciju mazajās dalībvalstīs, tādēļ tas ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Šarūnas Birutis

Grozījums Nr. 27
2. panta b) apakšpunkts

b) vismaz 1000 štata vietu samazināšanu 6
mēnešu laikā vienā vai vairākos uzņēmumos 
nozarē NACE 2. līmenī, kas ir vismaz 1 % 
no reģionālā bezdarba, mērot NUTS 
II līmenī. 

b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
10 mēnešu laikā vienā vai vairākos 
uzņēmumos nozarē NACE 2. līmenī, kas ir 
vismaz 1 % no reģionālā bezdarba, mērot 
NUTS II līmenī. 

Or. en

Pamatojums 

Kritērijs, kas ietver 1000 štata vietu samazināšanu, ir pārāk augsts, lai novērtētu ekonomikas 
sagrāves nopietnību, ja mēs gribam saskaņā ar regulu aizsargāt mazos un vidējos 
uzņēmumus, kurus īstenībā visvairāk ietekmē tirdzniecības liberalizācija un kuri pirmie cieš 
no strukturālo izmaiņu sekām pasaules tirdzniecības modeļos. Ierosinātais sešu mēnešu laika 
posms ir pārāk īss, lai novērtētu ekonomikas sagrāves nopietnību.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 28
2. panta b) apakšpunkts

b) vismaz 1000 štata vietu samazināšanu 
6 mēnešu laikā vienā vai vairākos 
uzņēmumos nozarē NACE 2. līmenī, kas ir 
vismaz 1 % no reģionālā bezdarba, mērot 
NUTS II līmenī. 

b) vismaz 750 štata vietu samazināšanu 
6 mēnešu laikā vienā vai vairākos 
uzņēmumos nozarē NACE 2. līmenī, kas ir 
vismaz 1 % no reģionālā bezdarba, mērot 
NUTS II līmenī. 

Or. it
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Pamatojums 

Ņemot vērā uzņēmumu atšķirīgos lielumus dažādās Eiropas Savienības valstīs, 750 štata vietu 
samazināšanas noteikšana par kritēriju iespējami apmierina visu ES dalībvalstu prasības, 
nevājinot vienādas attieksmes principu pret visām dalībvalstīm. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 29
2. panta 1.a punkts (jauns)

Pat ja kvantitatīvie kritēriju, kas iepriekš 
minēti a) un b) apakšpunktā, nav izpildīti, 
Komisija var nolemt, ka dalībvalstij ir 
tiesības prasīt EGF palīdzību, ja tas ir 
pienācīgi pamatots ar īpašiem apstākļiem 
šajā dalībvalstī. 

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi regulā ieslēgt patstāvīgu kritēriju pieteikumu pieņemamības novērtēšanai, lai 
stingri skaitliskie kritēriji neradītu šķēršļus EGF palīdzībai tur, kur citi noteiktie apstākļi 
atbilst. Piemēram, Maltai vai Kiprai nevar piemērot tos pašus kvantitatīvos kritērijus kā 
Vācijai, Apvienotajai Karalistei vai citām lielām dalībvalstīm, jo tas efektīvi norobežotu fonda 
palīdzību tikai ierobežotam dalībvalstu skaitam.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 30
3. pants

Atbilstīgi šai regulai EGF dos finansiālu 
ieguldījumu darbībā, kas ir daļa no 
saskaņotās individualizēto pakalpojumu 
paketes attiecīgo atlaisto darbinieku 
reintegrēšanai darba tirgū, ieskaitot: 

Atbilstīgi šai regulai EGF dos finansiālu 
ieguldījumu:
1. Darbībā, kas ir daļa no saskaņotās 
individualizēto pakalpojumu paketes 
attiecīgo atlaisto darbinieku reintegrēšanai 
darba tirgū, ieskaitot:

a) aktīvi darba tirgus pasākumi, piemēram, 
atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, individuāli pielāgota apmācība 
un pārkvalifikācija, ieskaitot IKT prasmes, 
pārcelšanas atbalsts un atbalsts 

a) aktīvi darba tirgus pasākumi, piemēram, 
atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, individuāli pielāgota apmācība 
un pārkvalifikācija, ieskaitot IKT prasmes, 
pārcelšanas atbalsts un atbalsts 
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uzņēmējdarbībai vai pašnodarbinātībai; uzņēmējdarbībai vai pašnodarbinātībai; 
b) īpaši ierobežota termiņa darbā saņemami 
ienākumu papildinājumi, piemēram, darba 
meklētāja pabalsti, pārcelšanās pabalsti, 
ienākumu atbalsta pabalsti cilvēkiem, kas 
piedalās apmācībā; pagaidu papildinājumi
pie algas darbiniekiem, kas ir vismaz 
50 gadus veci, un kuri piekrīt atgriezties 
darba tirgū par zemāku algu.

b) īpaši ierobežota termiņa darbā saņemami 
ienākumu papildinājumi, piemēram, darba 
meklētāja pabalsti, pārcelšanās pabalsti, 
ienākumu atbalsta pabalsti cilvēkiem, kas 
piedalās apmācībā; pagaidu papildinājumi 
pie algas darbiniekiem, kas ir vismaz 
50 gadus veci, un kuri piekrīt atgriezties 
darba tirgū par zemāku algu.

1.a Mikrofinansējuma un sociālās 
iekļaušanas pasākumu nodrošināšana, kas 
pastiprina konkurētspējas un inovāciju 
programmu (CIP) un Kopējo Eiropas 
resursu mikro- un vidēja lieluma 
uzņēmumiem (JEREMI) shēmu, ko 
darbina Eiropas Investīciju fonds.

Or. en

Pamatojums 

Daļa no EGF ieguldījumiem ir jāizmanto, lai pastiprinātu pašreizējos pasākumus, kuru 
mērķis ir atvieglot pielāgošanos strukturālām izmaiņām.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 31
3. panta a) apakšpunkts

a) aktīvi darba tirgus pasākumi, piemēram, 
atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, individuāli pielāgota apmācība 
un pārkvalifikācija, ieskaitot IKT prasmes, 
pārcelšanas atbalsts un atbalsts 
uzņēmējdarbībai vai pašnodarbinātībai; 

a) aktīvi darba tirgus pasākumi, piemēram, 
atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, individuāli pielāgota apmācība 
un pārkvalifikācija, ieskaitot IKT prasmes,
un atbalsts uzņēmējdarbībai vai 
pašnodarbinātībai, ieskaitot mikrokredītus; 

Or. en

Pamatojums

Pārcelšanas atbalsts ir svītrots, jo tas ir specifisks firmu instruments štatu samazināšanas 
ietekmes mīkstināšanai, kas ir jāmaksā darba devējam. Ir pievienota precīza norāde par 
mikrokredītiem kā noderīgu instrumentu.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 32
3. panta b) apakšpunkts 

b) īpaši ierobežota termiņa darbā 
saņemami ienākumu papildinājumi, 
piemēram, darba meklētāja pabalsti, 
pārcelšanās pabalsti, ienākumu atbalsta 
pabalsti cilvēkiem, kas piedalās apmācībā; 
pagaidu papildinājumi pie algas 
darbiniekiem, kas ir vismaz 50 gadus veci, 
un kuri piekrīt atgriezties darba tirgū par 
zemāku algu.

svītrots

Or. cs

Pamatojums 

Šis noteikums ir pretrunā ar regulas tiesisko pamatu, jo tas attiecas drīzāk uz sociālo apgādi 
nekā uz ekonomisko un sociālo kohēziju. Tas arī darbojas pret subsidiaritātes principu, jo 
Kopienas veiktā darbība šajā gadījumā vienkārši aizvietotu dalībvalstu darbību un neradītu 
nekādu pievienoto vērtību. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, ir tas, ka ir lietderīgi ierobežotus 
EGF līdzekļus virzīt skartās firmas attīstībai un atlaisto darbinieku spējas paaugstināšanai 
iekļūt darba tirgū.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 33
3. panta b) apakšpunkts

b) īpaši ierobežota termiņa darbā saņemami 
ienākumu papildinājumi, piemēram, darba 
meklētāja pabalsti, pārcelšanās pabalsti, 
ienākumu atbalsta pabalsti cilvēkiem, kas
piedalās apmācībā; un pagaidu 
papildinājumi pie algas darbiniekiem, kas 
ir vismaz 50 gadus veci, un kuri piekrīt 
atgriezties darba tirgū par zemāku algu. 

b) īpaši ierobežota termiņa darbā saņemami 
ienākumu papildinājumi, piemēram, darba 
meklētāja pabalsti, pārcelšanās pabalsti, 
ienākumu atbalsta pabalsti cilvēkiem, kas 
piedalās apmācībā.

Or. en

Pamatojums 

Vecuma diskriminācijas svītrošana, jo tā ir pretrunā ar EK līguma 13. pantu un pārsniedz to, 
kas ir piemērots un vajadzīgs, lai sasniegtu iecerēto likumīgo mērķi (sal. ar Eiropas Kopienu
tiesas spriedumu lietā C-144/04).
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 34
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstij jāiesniedz Komisijā 
pieteikums pabalsta saņemšanai no EGF 
10 nedēļu laikā no dienas, kad ir parādījušies 
2. pantā minētie nosacījumi EGF 
mobilizēšanai.

1. Dalībvalstij jāiesniedz Komisijā 
pieteikums pabalsta saņemšanai no EGF 
12 nedēļu laikā no dienas, kad ir parādījušies 
2. pantā minētie nosacījumi EGF 
mobilizēšanai, un jebkurā gadījumā no 
pēdējās izdošanas dienas.

Or. el

Pamatojums 

Termiņš ir jāpagarina, lai dotu pietiekami daudz laika pilnīgas un analītiskas informācijas 
sniegšanai, kā to prasa 5. pants. Jebkurā gadījumā ir skaidri jānosaka laiks, no kura sāk 
atskaitīt termiņu.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 35
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts 

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanu un lielām struktūras izmaiņām 
pasaules tirdzniecības modeļos; atlaisto 
skaita pierādījums un paskaidrojums par 
atlaišanas neparedzamo raksturu;

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanu un lielām struktūras izmaiņām 
pasaules tirdzniecības modeļos un atlaisto 
skaita pierādījums; 

Or. de

Pamatojums 

Ir ļoti grūti noteikt, vai strukturālās izmaiņas bija paredzamas vai ne. Turklāt pat 
paredzamām lielām strukturālām izmaiņām ir nopietnas sociālas sekas.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 36
5. panta 5. punkts 
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5. Pamatojoties uz 2. pantā minēto 
informāciju, Komisija sadarbībā ar 
dalībvalsti novērtēs, vai ir izpildīti šīs 
regulas noteikumi par finansiālā ieguldījuma 
sniegšanu.

5. Pamatojoties uz 2. pantā minēto 
informāciju, Komisija sadarbībā ar 
dalībvalsti trīsdesmit dienu laikā no 
pieteikuma saņemšanas novērtēs, vai ir 
izpildīti šīs regulas noteikumi par finansiālā 
ieguldījuma sniegšanu.

Or. it

Pamatojums 

Ir svarīgi, lai regulā būtu noteikts laika posms, kurā Komisijai ir jānovērtē finansiālā 
ieguldījuma pieteikums.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 37
6. panta 2. punkts 

2. EGF palīdzība papildina dalībvalsts 
darbību valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

2. EGF palīdzība papildina dalībvalsts 
darbību valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, 
ieskaitot saskaņā ar 5. pantu darbību, kuru 
līdzfinansē struktūrfondi.

Or. en

Pamatojums 

Papildināmība un koordinācija ar darbību, ko līdzfinansē struktūrfondi, var paaugstināt EGF 
palīdzības un pārējās Kopienas politikas saskaņotību kā norādīts 4. un 5. apsvērumā.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 38
6. panta 5. punkts 

5. Dalībvalsts nodrošina, ka konkrētā 
darbība, kas saņem EGF palīdzību, nesaņem 
palīdzību no citiem Kopienas finanšu 
instrumentiem.

5. Dalībvalsts nodrošina, ka konkrētā 
darbība, kas saņem EGF palīdzību, izņemot 
darbību, kas norādīta 3. panta 
1.a) apakšpunktā, nesaņem palīdzību no 
citiem Kopienas finanšu instrumentiem.

Or. de
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Pamatojums 

Sk. pamatojumu ierosinātajam 3. panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 39
7. pants

Nodrošinot piekļuvi EGF atbalstam, 
Komisija un dalībvalstis veicina vīriešu un 
sieviešu līdztiesību un nodrošina 
nediskriminējošu attieksmi pēc dzimuma, 
rases, tautības, reliģijas vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas.

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka
vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
perspektīvas integrācija tiek veicināta EGF 
īstenošanas dažādu stadiju laikā.

Komisija un dalībvalstis veic piemērotus
pasākumus, lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju pēc dzimuma, rases, 
tautības, reliģijas vai ticības, invaliditātes,
vecuma vai dzimumorientācijas EGF 
īstenošanas dažādo stadiju laikā un jo 
īpaši, ciktāl tas attiecas uz piekļuvi fondam.

Or. en

Pamatojums 

Šis grozījums pieskaņo šo nediskriminācijas klauzulu Padomes regulas 16. panta 
formulējumam, kas nosaka ERAF, ESF un Kohēzijas fonda vispārējos noteikumus.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 40
10 panta 1. punkts 

1. Komisija, pamatojoties uz atbilstīgi 
5. panta 5. punktam veikto novērtēšanu, 
īpaši ņemot vērā atlaisto skaitu, piedāvātos 
pasākumus un novērtētās izmaksas, cik ātri 
iespējams nosaka apjomu finansiālajām 
iemaksām, ja tādas vajadzīgas, kas 
sniedzamas pieejamo resursu robežās.

1.Komisija, pamatojoties uz atbilstīgi 
5. panta 5. punktam veikto novērtēšanu, 
īpaši ņemot vērā atlaisto skaitu, piedāvātos 
pasākumus un novērtētās izmaksas, 
trīsdesmit dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas, ko dalībvalsts iesniedz 
saskaņā ar 5. panta 2. punktu, nosaka 
apjomu finansiālajām iemaksām, ja tādas 
vajadzīgas, kas sniedzamas pieejamo resursu 
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robežās. 
Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām 
novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 
2. punkta d) apakšpunktā.

Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām 
novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 
2. punkta d) apakšpunktā, reģioniem, kas 
atbilst konkurētspējas kritērijam, vai 70 % 
reģioniem, kas atbilst konverģences 
kritērijam.

Or. it

Pamatojums 

Ņemot vērā, ka fonda uzdevums ir iejaukties neatliekamos gadījumos, lai tiktu galā ar 
globalizācijas sekām, Komisija nedrīkst kavēties ar lēmuma pieņemšanu par finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanu. Tādēļ regulā ir jānosaka laiks, kurā Komisijai ir jāsniedz atbilde uz 
pieteikumu par palīdzības piešķiršanu no EGF. Turklāt, ņemot vērā dažādu ES dalībvalstu 
atšķirīgos ekonomiskās attīstības līmeņus, EGF ieguldījumam ir jāatspoguļo šīs atšķirības.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 41
10. panta 1. punkta 2. daļa 

Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām 
novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 
2. punkta d) apakšpunktā. 

Apjoms nedrīkst pārsniegt 75 % no kopējām 
novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta
2. punkta d) apakšpunktā. 

Or. el

Pamatojums 

Finansēšanas līmenis 50 % ir stipri ierobežojošs, lai efektīvi sasniegtu fonda izveides 
sākotnējo mērķi – efektīvu solidaritāti ar vietējo, reģionālo vai valsts ekonomiku, ko skar 
globalizācijas skarbā ietekme.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 42
20. panta 1. daļa

Pamatojoties uz 16. punktā minēto pirmo 
ikgadējo pārskatu, Eiropas Parlaments un 
Padome, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, var pārskatīt šo regulu, lai 

Pamatojoties uz 16. punktā minēto pirmo 
ikgadējo pārskatu, Eiropas Parlaments un 
Padome, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, var pārskatīt šo regulu, lai 
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nodrošinātu, ka EGF ievēro solidaritātes 
mērķus un tās noteikumi pienācīgi ievēro 
visu dalībvalstu ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās iezīmes. 

nodrošinātu, ka EGF ievēro solidaritātes 
mērķus un tās noteikumi pienācīgi ievēro 
visu dalībvalstu ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās iezīmes. Ja izrādās, ka EGF 
mērķi netiek sasniegti ar pieejamām 
ikgadējām apropriācijām, Komisija iesaka 
tās koriģēt.

Or. el

Pamatojums 

Ir jānovērtē, cik labi fonds darbojas, lai noteiktu, vai ar pieejamajām apropriācijām ir 
iespējams sasniegt mērķus, kuru dēļ fonds tika izveidots.


