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ĪSS PAMATOJUMS

Pat neveicot padziļinātu globalizācijas kā tādas analīzi, neapstrīdami ir tas, ka tai ir savi 
labumi, taču tā līdzi nes arī zināmu daudzumu grūtību. Protams, Eiropas Savienība pieliek 
pūles, lai uz to reaģētu, izmantojot vairākas iniciatīvas. Tomēr pašreizējie pasākumi un 
politika tai neļauj pilnībā novērst radušās problēmas. Ja varam uzskatīt, ka visefektīvākā 
reaģēšana uz straujajām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modelī un to sekām attiecībā uz 
darbiniekiem, ir iepriekš paredzēti pasākumi, piemēram, investīcijas jaunu darbavietu 
radīšanā, atbalsts uzņēmumiem un to stimulēšana, zinātnes un pētniecības finansējuma 
palielināšana, darba tirgus elastības palielināšana un tādējādi nosacījumu radīšana Eiropas 
konkurētspējas vispārējam pieaugumam, tad varam vairāku iemeslu dēļ atzinīgi vērtēt Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda izveides projektu (EGF).

Ja viens no Komisijas nodomiem ir raidīt pozitīvu signālu, parādīt, ka Eiropas Savienības 
iestāde un dalībvalstis vēlas piedalīties to problēmu risināšanā, kas saistītas ar starptautiskās 
tirdzniecības attīstību un tās sekām saistībā ar darbiniekiem, tad mēs varam atbalstīt šos 
centienus. Zinot, ka EGF iespējas ir ierobežotas un turklāt ar nosacījumu, ka ar šo fondu 
saistītie kritēriji un noteikumi ir pārskatāmi un cik vien iespējams vienkārši, lai , neskatoties 
uz ierobežotiem līdzekļiem, fonda darbībai varētu būt vismaz kaut kāds rezultāts. turklāt 
nepieciešams paturēt prāta vairākus faktorus, kuri noteiks EGF darbību un to, kā tā tiks 
uztverta. Piemēram, vienlīdzīgas piekļuves iespējas, vienādi noteikumi un vienādas iespējas 
visām dalībvalstīm (mazām un lielām), iespēja saņemt palīdzību problēmu gadījumos ne vien 
lielajiem uzņēmumiem, bet īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri visvairāk izjūt 
svārstības un kuri turklāt ir Eiropas Savienības uzņēmumu tīkla vairākums un pamats.

Šie un citi apsvērumi skaidro tās izmaiņas un pielāgojumus, ko iesaka veikt Komisijas 
oriģinālajā tekstā saistībā ar EGF projektu.
Īpaši strīdīgs ir jautājums par atbilstības kritērijiem EGF palīdzības saņemšanai. Komisijas 
priekšlikums rada bažās par to, ka neņemot vērā ne Eiropas Savienības dalībvalstu, ne to 
uzņēmumu lielumu, kuri var saņemt EGF palīdzību var tikt apdraudēts vienlīdzīgas 
attieksmes princips.  Jāpatur prāta, piemēram, ka 99% Eiropas Savienības uzņēmumu ir mazie 
un vidējie uzņēmumi (MVU) un ka 92% no tiem nodarbina mazāk nekā 10 cilvēkus. Tāpēc ir 
vēlams grozīt kritēriju, kas sniedz iespēju tiem uzņēmumiem, kuri nodarbina vismaz 1000 
darbinieku, saņemt EGF palīdzību. Vienlaikus ar citiem kritērijiem šis noteikums apgrūtinās 
piekļuvi fondam mazajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras jau izteikušas savas iebildes 
diskusiju laikā. 

Ne mazāk strīdīgs ir EGF iejaukšanās princips ražošanas pārvietošanas gadījumos uz trešām 
valstīm. Tas, ka fonds neiejauksies gadījumos, kad darbinieki tiks atlaisti pārvietošanās 
rezultātā Eiropas Savienības iekšienē, kaut arī šādas pārvietošanas sekas, kura notiek 
izdevīgāku ražošanas noteikumu meklēšanas dēļ, ir tādas pašas, izraisīs "nelabvēlīgu 
bezdarbnieku slāņu" rašanos. Turklāt problēmu smagāku padarīs nākamā Eiropas Savienības 
paplašināšanās, kas patlaban tiek gatavota (tuvākajā nākotnē Bulgārija un Rumānija). Pastāv 
arī risks, ka uzņēmumi labprātāk izvēlēsies pārcelt ražošanu ārpus Eiropas Savienības, kas 
pilnīgi noteikti nav Eiropas Savienības interesēs. Ja mēs vēlamies, lai EGF būtu ātras 
reaģēšanas fonds uz nepieredzamām un straujām izmaiņām tautsaimniecībā, tad kritērijiem 
jābūt vienkāršiem un apropriāciju apstiprināšanas un izmantošanas procedūrai jābūt ļoti  ātrai. 
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Ir ļoti grūti iekļaut šos principus Komisijas priekšlikumā, kaut arī daži Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas piedāvātie grozījumi darbojas tieši šajā virzienā.

Pēc jūsu atzinuma sagatavotāja domām vienam no svarīgiem EGF izveides un vēlāk 
izmantošanas aspektiem jābūt ne vien darba devēju un dalībvalstu dažādu iestāžu, bet arī 
sociālo partneru aktīvai līdzdalībai. Pēc apspriešanās viņu viedoklis jāiekļauj lēmuma 
pieņemšanas procesā. Pastiprināta uzmanībā jāpievērš darbinieku grupai, kurai to vecuma dēļ 
ir lielas problēmas darba tirgū, vēl jo vairāk tāpēc, ka Eiropas Savienībā šī grupa aizvien 
pieaug. Personām ap 50 gadiem ir lielas grūtības atrast darbu vai zināmā mērā mainīt darba 
vietu. Tomēr pēc jūsu atzinuma sagatavotāja domām, nav vietā noteikt 50 gadu robežu, jo to 
cilvēku vecums, kuri saskaras ar šādām problēmām, variē  šī skaitļa robežās. Turklāt jāņem 
vērā dažādu profesiju specifika, kurās darbinieki tiek uzskatīti par "veciem" un "mazāk 
noderīgiem", pirms viņi ir sasnieguši vispār pieņemto vecuma robežu. Grozījumi mēģina 
iekļaut oriģinālajā priekšlikumā arī valstu likumdošanas specifiku, piemēram, attiecībā uz 
aiziešanu pensijā.

Pēc Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinuma sagatavotāja domām 
svarīgam EGF esības un iejaukšanās noteikumam jābūt arī šī instrumenta darbības detalizētai 
un objektīvai novērtēšanai attiecībā uz tā sākotnējo mērķi un vajadzības gadījumā kritēriju 
pielāgošanai (tostarp arī budžeta palielinājums), pamatojoties uz gūto pieredzi tā, lai EGF 
nepārvēršas par tīri formālu un birokrātisku iniciatīvu, kas Eiropas Savienības dalībvalstīm un 
to pilsoņiem nesniegtu nekādu noderīgu rezultātu.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) EGF ir jāsniedz īpašs vienreizējs 
finansiāls pabalsts, kas atvieglotu 
reintegrāciju nodarbinātībā darbiniekiem 
reģionos vai nozarēs, kuri cieš no 
ievērojamiem ekonomikas traucējumiem.

(2) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta 2006. 
gada 5. jūlija Rezolūcijai par politikas 
pamatu ES apstrādes rūpniecības 
stiprināšanai–ceļā uz integrētāku pieeju 
rūpniecības politikai, kurā atzinīgi vērtē 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda 
izveidi un prasa, lai tas censtos palīdzēt 
atrast jaunu darbu darbiniekiem, kuri 
atlaisti globalizācijas dēļ, EGF ir jāsniedz 
īpašs vienreizējs finansiāls pabalsts, kas 

  
1 / OV vēl nav publicēts
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atvieglotu reintegrāciju nodarbinātībā 
darbiniekiem reģionos vai nozarēs, kuri cieš 
no ievērojamiem ekonomikas traucējumiem.

Pamatojums

2006. gada 4. jūlijā, balsošanas laikā par ziņojumu "Politikas pamats ES apstrādes 
rūpniecības stiprināšanai – ceļā uz integrētāku pieeju rūpniecības politikai" (referents: Joan 
Calabuig Rull), Eiropas Parlaments pēc grozījuma pieņēma šādu 33. punkta formulējumu:
"Eiropas Parlaments (...) atzinīgi vērtē EGF izveidi. 

Grozījums Nr. 2
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 uz citu Eiropas Savienības 
dalībvalsti, kurā ir zemākas darbaspēka 
izmaksas, kas izraisa: 

Pamatojums

Kritērijs, ko paredzējusi Komisija, var mudināt uzņēmumus pārvietot savu darbību uz trešām 
valstīm, nevis uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas būtu pretrunā ar Eiropas Savienības 
politiku. Lemjot par to, ka Fonds iejauksies tikai tad, ja pārvietošana notiek ārpus Eiropas 
Savienības, var Eiropas Savienības iekšienē veiktās pārvietošanas vai restrukturācijas 
rezultātā atlaistajos darbiniekos izraisīt netaisnības sajūtu. Attiecībā uz pieņemto kritēriju 
jāņem vērā Eiropas Savienības dalībvalstu tautsaimniecības attīstības disproporcija un 
gatavošanās turpmākajai Eiropas Savienības paplašināšanai.

Grozījums Nr. 3
2. panta a) apakšpunkts

a) vismaz 1 000 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 250 štata vietu samazināšanu 
uzņēmumā, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž 
piegādes uzņēmumos vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumos, vai pakalpojumu 
piegādes uzņēmumos reģionā, kur bezdarbs, 
mērot NUTS III līmenī, ir augstāks nekā 
vidējais ES vai valstī,
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Pamatojums

Nosacījums par 1 000 štata vietu samazināšanu  ir grūti izpildāms, ja mēs vēlamies ievērot 
vienlīdzīgas piekļuves principu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt šīs 
kritērijs ir pārāk ierobežojošs mazajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 4
2. panta b) apakšpunkts

b) vismaz 1 000 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, kas ir vismaz 0,5 %
no reģionālā bezdarba, mērot NUTS 
II līmenī.

Pamatojums

Nosacījums par 1 000 štata vietu samazināšanu ir grūti izpildāms, ja mēs vēlamies ievērot 
vienlīdzīgas piekļuves principu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt šīs 
kritērijs ir pārāk ierobežojošs mazajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. EGF apropriācijām 
galvenokārt jāveicina situācijas atrisināšana tajos reģionos, kurus visvairāk skāris bezdarbs, 
lai izvairītos no tā, ka reģionu atšķirības kļūst vēl lielākas. 

Grozījums Nr. 5
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, kvalifikācijas celšana,
individuāli pielāgota apmācība un 
pārkvalifikācija, ieskaitot IKT prasmes, 
pārcelšanas atbalsts un atbalsts 
uzņēmējdarbībai vai pašnodarbinātībai, kopā 
ar  papildu pasākumiem;

Pamatojums

Ir svarīgi apvienot aktīvos pasākumus un  papildu pasākumus, piemēram bērnu pieskatīšana 
darbinieku profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas laikā, īpaši attiecībā uz sievietēm un 
un vecākiem, kas vieni audzina bērnus. Turklāt kvalifikācijas celšana bieži vien ir vienkāršāka 
un tās izmaksas var būt zemākas nekā pārkvalificēšanās izmaksas, kvalifikācijas celšana 
darba tirgū ir pieprasīta, piemēram, tehniskajās jomās.

Grozījums Nr. 6



PA\623015LV.doc PE 376.439v01-007/9PA\623015LV.doc

LV

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.

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 gados vecākiem darbiniekiem, 
ņemot vērā dažādu profesiju raksturu un 
valstu specifiku.

Pamatojums

Nevajadzētu veicināt darbinieku atgriešanos darba tirgū par zemāku algu pretī saņemot 
pagaidu papildinājumu pie algas, kas ilgtermiņā nav perspektīvi. Nav vietā noteikt precīzu 
gadu ierobežojumu (50 gadi), jo vecums, kurā darbiniekiem ir grūtības atgūt pozīcijas darba 
tirgū svārstās plašākās robežās, saistībā ar dažādām profesijām un valstu specifiku.

Grozījums Nr. 7
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, pēc tam, kad izpildīti tie 
EGF  mobilizēšanas kritēriji, kas minēti 2. 
pantā, nekavējoties jāinformē Komisija un 
pēc tam jāiesniedz Komisijā pieteikums 
pabalsta saņemšanai no EGF 10 nedēļu laikā 
no dienas, kad ir parādījušies 2. pantā 
minētie nosacījumi EGF mobilizēšanai. 

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paātrināt sagatavošanas darbus un pēc tam paātrināt EGF ātrāku 
mobilizāciju, atbilstīgi Fonda mērķim–ļaut ātrāk reaģēt uz straujajām izmaiņām, ko izraisa 
globālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modelī.

Turklāt tas ļaus iegūt labāku kopskatu par tiem finanšu līdzekļiem, kas Fondam būs jāpiešķir

Grozījums Nr. 8
5. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) procedūras, kādas ievēro, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem; 

f) procedūras, kādas ievēro, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, kā arī viņu nostāja;
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Pamatojums

Piedāvātais grozījums vairāk stiprina sociālo partneru un ieinteresēto pušu lomu, vienlaicīgi 
palielinot viņu atbildību lēmuma pieņemšanas procesā par EGF apropriāciju sadali.

Grozījums Nr. 9
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, 
kā arī strukturālo palīdzību, ko saņem no 
citiem Kopienas finanšu instrumentiem.

Pamatojums

Oriģinālajā priekšlikumā tekstā netiek pilnībā ņemts vērā EGF mērķis, papildināt esošo 
Kopienas politiku un finanšu instrumentus, kuru mērķis ir reaģēt uz pasaules ekonomikas 
attīstību.

Grozījums Nr. 10
8. panta 1. punkts

1. Pēc Komisijas iniciatīvas EGF var 
izmantot uzraudzības, informācijas, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, revīzijas, 
kontroles un novērtēšanas pasākumiem, kas 
nepieciešami regulas īstenošanai, bet ne 
vairāk kā 0,35 % no tajā gadā pieejamajiem 
finanšu resursiem.

1. Pēc Komisijas iniciatīvas EGF var 
izmantot uzraudzības, informācijas, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, revīzijas, 
kontroles un novērtēšanas pasākumiem, kas 
nepieciešami regulas īstenošanai, bet ne 
vairāk kā 0,30 % no tajā gadā pieejamajiem 
finanšu resursiem

Pamatojums

Piedāvātais maksimālais apjoms šķiet pārāk liels, ja ņem vērā, ka Eiropas Komisijas 
tehniskās palīdzības apjoms nākamajiem gadiem attiecībā uz struktūrfondiem ir noteikts 
0,25%, bet attiecībā uz Solidaritātes fondu - 0,20%.

Grozījums Nr. 11
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 

1. Komisija, pamatojoties uz atbilstīgi 
5. panta 5. punktam veikto novērtēšanu, 
īpaši ņemot vērā atlaisto skaitu, piedāvātos 
pasākumus un novērtētās izmaksas, cik ātri 
iespējams, bet ne vēlāk kā sešās nedēļas pēc 
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iemaksām, ja tādas vajadzīgas, kas 
sniedzamas pieejamo resursu robežās.

tāda pieprasījuma saņemšanas, kas atbilst 
noteikumiem, kuri minēti 5. panta 
2. punktā, nosaka apjomu finansiālajām 
iemaksām, ja tādas vajadzīgas, kas 
sniedzamas pieejamo resursu robežās.

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

Apjoms nedrīkst pārsniegt 70% no kopējām 
novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 
2. punkta d) apakšpunktā.

Pamatojums

Tā kā runa ir par tādu Eiropas Savienības palīdzību, kuras mērķis ir ļaut dalībvalstīm 
steidzami novērst sekas, ko izraisa pēkšņas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modelī, 
dalībvalstīm ne vienmēr būs pietiekami budžeta līdzekļi, īpaši, ja tās ir mazas dalībvalstis, 
kuri tām būtu nekavējoši pieejami un kuri būtu pietiekami līdzfinansējuma nodrošināšanai. 
Maksimālā Komisijas lēmuma pieņemšanas termiņa noteikšanas mērķis ir paātrināt EGF 
palīdzības pieteikuma izskatīšanas procedūru.

Grozījums Nr. 12
12. panta 2. punkts

2. Komisija budžeta lēmējinstitūcijai 
priekšlikumus iesniedz porcijām.

2. Komisija budžeta lēmējinstitūcijai 
pamatotos gadījumos priekšlikumus var 
iesniegt porcijām.

Katru gadu 1. jūlijā vismaz vienai 
ceturtdaļai no EGF maksimālā gada apjoma 
ir jāpaliek pieejamai līdz gada beigām 
parādījušos vajadzību segšanai.

Katru gadu 1. septembrī vismaz vienai 
ceturtdaļai no EGF maksimālā gada apjoma 
ir jāpaliek pieejamai līdz gada beigām 
parādījušos vajadzību segšanai.

Pamatojums
Nepamatota projektu iesniegšana porcijām var nevajadzīgi kavēt pieņemšanas procedūras un 
pēc tam finanšu palīdzības izmaksu, kas ir pretrunā EGF mērķiem, kas ir ātrās reaģēšanas 
instruments uz pasaules tirdzniecības modeļa straujām izmaiņām. Pārceļot atsauces datumu 
uz 1. septembri,  jāpārliecinās, ka kalendārajā gadā pieejamās apropriācijas vēl ir 
pietiekamas.


