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(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumu kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0608),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175., 42. un 
43. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0319/2011),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Zviedrijas Karalistes Riksdāgs, 
Nīderlandes Karalistes Pirmā palāta un Nīderlandes Karalistes Otrā palāta, kā arī Polijas 
Republikas Senāts un kuros apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 3. maija atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-
0005/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 143, 22.5.2012., 42. lpp.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu, 
kā arī 42. un 43. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu,

Pamatojums

42. un 43. pants nodrošina tiesisko pamatu lauksaimnieku iekļaušanai deleģētajos aktos. Es 
ierosinu lauksaimniekiem un visām pašnodarbinātām personām šajā regulā piemērot vienus 
un tos pašus nosacījumus. Tāpēc atsevišķs tiesiskais pamats nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
jaunu stratēģiju “Eiropa 2020”. Viena no 
trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm 
ir sociāli iekļaujoša izaugsme, lai, 
nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, 
ieguldot prasmēs, apkarojot nabadzību un 
modernizējot darba tirgus un izglītības un 
sociālās aizsardzības sistēmas, palīdzētu 
iedzīvotājiem paredzēt un pārvaldīt 
pārmaiņas un veidotu saliedētāku
sabiedrību.

(1) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
jaunu stratēģiju “Eiropa 2020”. Viena no 
trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm 
ir sociāli iekļaujoša izaugsme, lai, 
nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, 
ieguldot prasmēs, apkarojot nabadzību un 
modernizējot darba tirgus un izglītības un 
sociālās aizsardzības sistēmas, palīdzētu 
iedzīvotājiem paredzēt un pārvaldīt 
pārmaiņas un veidotu iekļaujošu un 
saliedētu sabiedrību. Lai pārvarētu 
globalizācijas negatīvās sekas, ir arī 
jārada darbvietas visā Savienībā un ir 
vajadzīga stingra, izaugsmi atbalstoša 
politika. Sociālā dialoga veicināšana, 
produktu kvalitātes un patērētāju 
informētības uzlabošana, pētniecības un 
inovāciju pieaugums, jaunu instrumentu 
izstrāde publiskai un privātai ekonomikas 
finansēšanai un mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstība ir efektīvi rīki 
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Savienības ražošanas spēju sekmēšanai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu 
nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu 
shēma (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1

atkārtoti pauda, ka bez pietiekamiem 
papildu resursiem DFS laikposmā pēc 
2013. gada Savienība nevarēs īstenot 
savas pašreizējās politiskās prioritātes, jo 
īpaši tās, kuras saistītas ar stratēģiju 
“Eiropa 2020”, un veikt Lisabonas 
līgumā noteiktos jaunos uzdevumus, kā 
arī reaģēt uz neparedzētiem notikumiem; 
Parlaments norādīja, ka pat gadījumā, ja 
nākamās DFS līdzekļus palielinātu 
vismaz par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gadu, Savienības noteikto mērķu un 
apņemšanos izpildīšanai, kā arī 
Savienības solidaritātes principa 
ievērošanai varētu piešķirt tikai 
ierobežotus līdzekļus; Parlaments 
pieprasīja Padomei, ja tā šai pieejai 
nepiekrīt, skaidri norādīt, no kurām 
politiskajām prioritātēm vai projektiem 
varētu pilnībā atteikties, neskatoties uz 
Eiropas pievienoto vērtību, ko tie ir 
apliecinājuši.
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu 
nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1 pauda 
uzskatu, ka Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonds (EGF) ir darbojies 
veiksmīgi, nodrošinot ES solidaritāti un 
atbalstu globalizācijas negatīvo seku un 
globālās finanšu un ekonomikas krīzes 
dēļ atlaistajiem darbiniekiem, un tāpēc tas 
būtu jāsaglabā jaunajā DFS. Tomēr 
Eiropas Parlaments pauda viedokli, ka 
procedūras EGF atbalsta īstenošanai ir 
pārāk laikietilpīgas un apgrūtinošas. 
Eiropas Parlaments aicināja Komisiju 
izteikt priekšlikumus par to, kā šīs 
procedūras turpmāk varētu vienkāršot un 
saīsināt.
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda izveidi tika izveidots 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds 
(EGF), kura īstenošanas laiks atbilst 
2007. gada 1. janvāra – 2013. gada 
31. decembra finanšu shēmas ilgumam; 
fonds tika izveidots, lai Savienība varētu
izrādīt solidaritāti darba ņēmējiem, kuri 
atlaisti tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir 
notikušas lielas strukturālas pārmaiņas 
pasaules tirdzniecības modeļos, un lai 
atbalstītu šo personu ātru

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda izveidi tika izveidots 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds 
(EGF), kura īstenošanas laiks atbilst 
2007. gada 1. janvāra – 2013. gada 
31. decembra finanšu shēmas ilgumam. Ar 
Fonda palīdzību Savienība var izrādīt 
solidaritāti ar darbiniekiem, kuri atlaisti 
tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas 
lielas strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, bet tā var veikt 
intervenci arī mazos darba tirgos pat tad, 
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atkaliekļaušanos darba tirgū. Šis
sākotnējais EGF mērķis paliek spēkā.

ja atlaisto darbinieku skaits ir mazāks par 
fonda mobilizācijas slieksni. EGF būtu 
cik vien iespējams jāvienkāršo savas 
procedūras, lai varētu ātri veikt intervenci 
un, izmantojot vietējo un reģionālo 
struktūru specializētās zināšanas, 
nodrošinātu sinerģiju ar citiem 
Savienības fondiem. Sākotnējais EGF 
mērķis paliek spēkā, jo tas ļauj vismaz 
nelielā apjomā sniegt individuāli 
pielāgotus pakalpojumus darbiniekiem, 
kas zaudējuši darbu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” atzīts, ka EGF ir fonds ar 
elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, 
kuri zaudējuši darbu, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
arī 2014. gada 1. janvāra — 2020. gada 
31. decembra daudzgadu finanšu shēmas 
laikā būtu jāturpina sniegt atlaistajiem 
darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 
lai atvieglotu šo personu atkaliekļaušanos 
darba tirgū reģionos, nozarēs, teritorijās 
vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 
ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā fonda mērķi sniegt atbalstu steidzamās 
situācijās un neparedzētos apstākļos, EGF 
būtu jāpaliek ārpus daudzgadu finanšu 
shēmas darbības.

(3) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” atzīts, ka EGF ir fonds ar 
elastīgu pieeju, atbalstot darbiniekus, kuri 
zaudējuši darbu, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
arī 2014. gada 1. janvāra — 2020. gada 
31. decembra daudzgadu finanšu shēmas 
laikā būtu jāturpina sniegt atlaistajiem 
darbiniekiem īpašu vienreizēju atbalstu, lai 
atvieglotu šo personu profesionālo 
atkaliekļaušanos reģionos, nozarēs, 
teritorijās vai darba tirgos, kurus negatīvi 
ietekmējuši ievērojami ekonomikas 
traucējumi. Ņemot vērā fonda mērķi sniegt 
atbalstu steidzamās situācijās un 
neparedzētos apstākļos, EGF būtu jāpaliek 
ārpus daudzgadu finanšu shēmas darbības, 
lai tādējādi Savienībai būtu ātras 
reaģēšanas mehānisms, ar kura palīdzību 
sniegt atbalstu bezdarba krīžu gadījumos.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu 
nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1 pauda 
uzskatu, ka ir būtiski svarīgi saglabāt 
īpašus instrumentus (elastības 
instrumentu, Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu, Eiropas Savienības 
Solidaritātes fondu un ārkārtas palīdzības 
rezerves), kurus varētu mobilizēt katrā 
gadījumā atsevišķi, taču vēl vairāk 
vienkāršojot to lietošanu un tiem 
nodrošinot pietiekamu finansējumu, kā 
arī nodrošinot iespējas turpmāk radīt 
jaunus instrumentus, un pauda uzskatu, 
ka šādu papildu finansējuma resursu 
izmantošana jāveic saskaņā ar Savienības 
metodi.
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas (EK) Nr. 1927/2006 darbības 
joma tika paplašināta 2009. gadā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 546/2009, kas bija daļa no Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāna, ietverot 
darba ņēmējus, kas atlaisti globālās 
ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā. Lai 
EGF varētu reaģēt turpmākās krīzes 
situācijās, tā darbības jomai būtu jāaptver 
darba ņēmēju atlaišanas gadījumi nopietnu 

(4) Regulas (EK) Nr. 1927/2006 darbības 
joma tika paplašināta 2009. gadā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 546/2009, kas bija daļa no Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāna, ietverot 
darbiniekus, kas atlaisti globālās 
ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā. 
Neraugoties uz Eiropas Komisijas un 
Eiropas Parlamenta spēcīgo atbalstu, 
Eiropadome noraidīja tā dēvētās krīzes 
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ekonomikas traucējumu rezultātā, ko 
izraisījusi tāda neparedzēta krīze, kas 
līdzinātos finanšu un ekonomikas krīzei, 
kura sākās 2008. gadā.

atkāpes piemērošanas termiņa 
pagarināšanu. Tā kā 82 % no visiem 
2009.–2010. gadā EGF iesniegtajiem 
pieteikumiem bija pamatoti ar krīzes 
atkāpes kritēriju, ir svarīgi, lai EGF varētu 
veikt intervenci turpmākās krīzes situācijās.
Tā darbības jomai būtu jāaptver darbinieku
atlaišanas gadījumi nopietnu ekonomikas 
traucējumu rezultātā, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt to, ka Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija atbalstīja krīzes atkāpes 
piemērošanas termiņa pagarināšanu, lai norādītu, ka arī turpmāk ir vajadzīgs krīzes 
intervences mehānisms; šis arguments jāpamato ar pieejamiem statistikas datiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Neskatoties uz EGF pastāvēšanu, ES 
un dalībvalstīm būtu jāīsteno politiskās 
nostādnes, lai veicinātu izaugsmi un 
darbvietu izveidi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Nelabvēlīgā ietekme, ko izraisa 
darbvietu skaita samazināšanās, 
vissmagāk skar noteiktas personu grupas, 
kurām ir grūtāk no jauna iekļauties darba 
tirgū, jo īpaši tas attiecas uz zemas 
kvalifikācijas vai nekvalificētām 
darbiniecēm, vientuļajām mātēm un 
sievietēm, kas veic aprūpes pienākumus. 
Savukārt finanšu un ekonomikas krīze un 
tās ietekme uz ierobežoto publiskā sektora 
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finansējumu ir izraisījusi to, ka darbvietu 
skaits turpina samazināties un miljoniem 
sieviešu ir zudusi stabilitāte, īpaši tām 
sievietēm, ar kurām līgumi ir noslēgti uz 
noteiktu laiku vai kuras strādā nepilnu 
darba laiku un veic sezonas darbu. Tādēļ 
uz visiem darba līgumiem būtu jāattiecina 
princips par vienlīdzīgu piekļuvi EGF.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Dublinā ES aģentūrā Eurofound 
izvietotais Eiropas Pārmaiņu novērošanas 
centrs (EMCC) palīdz Eiropas Komisijai 
un attiecīgajai dalībvalstij, nodrošinot 
kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi, lai 
palīdzētu novērtēt globalizācijas tendences 
un EGF izmantošanu; turklāt minētais 
centram ir viss vajadzīgais, lai veiktu 
ietekmes novērtējumus par aktīviem darba 
tirgus politikas pasākumiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atbilstīgi paziņojumam “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” EGF darbības 
joma būtu jāpaplašina, lai atvieglotu 
lauksaimnieku pielāgošanos jaunajai 
tirgus situācijai, kas radusies, noslēdzot 
starptautiskus tirdzniecības nolīgumus 
lauksaimniecības nozarē, tādējādi izraisot 
pārmaiņas vai būtisku pielāgošanu skarto 
zemnieku lauksaimnieciskajā darbībā, lai 
palielinātu viņu strukturālo 
konkurētspēju un veicinātu pāreju uz 
darbībām, kas nav saistītas ar 

svītrots
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lauksaimniecību.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo noteikto 
daudzumu. Mazos darba tirgos, piemēram, 
mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, un 
ārkārtas apstākļos pieteikumus var iesniegt 
arī par mazāku atlaišanas gadījumu skaitu.
Attiecībā uz lauksaimniekiem Komisijai 
būtu jānosaka kritēriji saistībā ar katra 
atsevišķa tirdzniecības nolīguma izraisīto 
ietekmi.

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo slieksni. Mazos 
darba tirgos, piemēram, mazās dalībvalstīs 
vai attālos reģionos, un ārkārtas apstākļos 
pieteikumus var iesniegt arī tad, ja
atlaišanas gadījumu ir mazāk.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai samazinātu laiku, kas Komisijai 
nepieciešams pieteikumu izvērtēšanai, 
dalībvalstīm pieteikumi būtu jāiesniedz 
valsts valodā un vienā no Eiropas iestāžu 
darba valodām.



PE483.708v04-00 14/154 RR\923267LV.doc

LV

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atlaistajiem darba ņēmējiem būtu jābūt
vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā par atlaistajiem darba 
ņēmējiem būtu jāuzskata darba ņēmēji ar 
darba līgumu uz noteiktu laiku un pagaidu 
darba aģentūru darba ņēmēji, kā arī mikro,
mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki-
vadītāji un pašnodarbinātas personas, kas 
pārtrauc savu darbību, un lauksaimnieki, 
kas maina vai pielāgo savu darbību, 
piemērojoties jaunajai tirgus situācijai, 
kas radusies pēc tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanas.

(7) Atlaistajiem darbiniekiem, neskatoties 
uz viņu oficiālo statusu, vajadzētu būt
vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā par atlaistajiem 
darbiniekiem būtu jāuzskata darbinieki ar 
darba līgumu uz noteiktu laiku un pagaidu 
darba aģentūru darbinieki, kā arī 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašnieki vadītāji un 
pašnodarbināti darbinieki, kuriem ir 
jāpārtrauc vai jāmaina pašreizējā darbība.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz lauksaimniekiem EGF 
darbības jomā būtu jāiekļauj atbalsta 
saņēmēji, kurus ietekmējuši divpusēji 
nolīgumi, ko Savienība noslēgusi saskaņā 
ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) XXIV pantu, vai 
daudzpusēji nolīgumi, kas noslēgti 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
ietvaros. Tas ietver lauksaimniekus, kuri 
maina vai pielāgo savu iepriekšējo 
lauksaimniecisko darbību laikposmā 
sākot no šāda tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas līdz trim gadiem pēc to 
pilnīgas īstenošanas.

svītrots

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
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atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos darba 
ņēmējus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā, 
tostarp lauksaimniecības, nozarē. Tādēļ 
finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo.

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos 
darbiniekus ātri un ilgstoši no jauna 
iekļautu darba tirgū vai nu sākotnējā 
darbības nozarē, vai kādā citā nozarē, vai 
gadījumos, kad uzņēmums, kurā viņi 
strādā, tiek slēgts, mudinātu viņus 
pārņemt to kooperatīva veidā. Finanšu 
ieguldījumiem būtu jāpapildina, nevis 
jāaizstāj jebkuras finansiālās saistības, 
kas dalībvalstīm vai uzņēmumiem jāpilda 
saskaņā ar valsts vai Savienības tiesību 
aktiem vai koplīgumiem. Tādēļ finansiālu 
pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo un uzņēmumiem būtu jāatļauj 
un tie būtu jāmudina sniegt 
līdzfinansējumu no EGF atbalstītajiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem
no jauna iekļauties darba tirgū. 
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķa darba ņēmēju varētu no jauna 
iekļauties darba tirgū vai uzsākt jaunu 
darbību 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma 

(10) Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kuru 
rezultātā atlaistie darbinieki no jauna 
iekļautos darba tirgū. Izstrādājot šos 
pasākumus, būtu pilnībā jāņem vērā arī 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi un 
jāparedz turpmākās darba tirgus 
perspektīvas un vajadzīgās prasmes. 
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iesniegšanas datuma. Dalībvalstīm būtu jācenšas panākt, lai visi 
mērķdarbinieki varētu atkal atrast
kvalitatīvu un ilgstošu darbu vai sākt
jaunu darbību trīs mēnešu laikā pēc 
pasākumu pabeigšanas.

Pamatojums

EGF pievienotā vērtība nozīmē arī to, ka šis fonds var papildināt un pilnveidot citas Eiropas 
iniciatīvas. Tā kā EGF būtu jāizstrādā darbiniekiem paredzētas individualizētu pasākumu 
paketes, šajās pasākumu paketēs būtu jāparedz arī virzība uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu un jārod līdzsvars starp šīm abām vajadzībām.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Izstrādājot saskaņoto aktīvu darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš neizdevīgākā situācijā esošiem 
darbiniekiem, tostarp gados jauniem un 
gados veciem darbiniekiem, kā arī 
darbiniekiem, kuriem draud nabadzība, 
ņemot vērā to, ka minētās grupas saskaras 
ar īpaši lielām problēmām ar 
atkaliekļaušanos darba tirgū saistībā ar 
krīzi un globalizāciju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Ar stratēģiju “Eiropa 2020” 
dzimumu līdztiesības ievērošana ir guvusi 
apstiprinājumu kā viena no Savienības 
pamatvērtībām. Tādēļ ar principu, kas 
paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm, papildus Eiropas Dzimumu 
līdztiesības paktam 2011.–2020. gadam, 
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būtu jānodrošina, ka EGF finansēto 
prioritāšu īstenošana sekmē vīriešu un 
sieviešu līdztiesības nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai efektīvi un ātri atbalstītu atlaistos 
darba ņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara 
viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus 
pieteikumus. Papildu informāciju varētu 
sniegt tikai izņēmuma kārtā un ierobežotā 
laikposmā.

(11) Kā norādījusi Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteja, viens no 
nepietiekamas EGF izmantošanas 
iemesliem ir lēnā procedūra tā 
mobilizācijai. Lai efektīvi un ātri atbalstītu 
atlaistos darbiniekus, dalībvalstīm 
sadarbībā ar visiem attiecīgajiem 
pārvaldes līmeņiem būtu jādara viss 
iespējamais, lai laicīgi iesniegtu pilnīgus 
pieteikumus, un Eiropas Savienības 
iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai 
tos ātri izvērtētu. Šo procesu var atvieglot 
Komisijas un valstu vadošo iestāžu aktīva 
divpusēja mijiedarbība un precīza saziņa. 
Komisijai būtu ātri jāizlemj par to, vai 
pieņemt vai noraidīt pieteikumus, lai 
nodrošinātu fonda efektīvu darbību.
Papildu informāciju varētu sniegt tikai 
izņēmuma kārtā un ierobežotā laikposmā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darba 
ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās.

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darbiniekiem
ir pieejami Savienības struktūrfondos vai 
citās Savienības politikas jomās vai 
programmās, jo īpaši Eiropas Sociālajā 
fondā, un, ja iespējams, EGF 



PE483.708v04-00 18/154 RR\923267LV.doc

LV

finansiālajam ieguldījumam minētie 
pasākumi būtu jāpapildina.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par 
informācijas pasākumiem attiecībā uz 
EGF lietām un iznākumiem. Turklāt, lai 
vairotu efektivitāti saziņā ar sabiedrību, 
kā arī veidotu spēcīgāku sinerģiju starp 
darbībām, kas uzsāktas pēc Komisijas 
iniciatīvas, arī resursiem, kas piešķirti 
informatīvajām darbībām šīs regulas 
ietvaros, būtu jāveicina informatīvās 
darbības, lai izgaismotu Savienības 
politiskās prioritātes, ar nosacījumu, ka tās 
ir saistītas ar šīs Regulas vispārējiem 
mērķiem.

(13) Paturot prātā to, ka dalībvalstīs nav 
pietiekamas informācijas par EGF, būtu 
jāiekļauj īpaši noteikumi par informēšanu 
un izpratnes veidošanu saistībā ar fonda
darbību, kā arī labākās prakses piemēru 
un iznākumu popularizēšanu. Turklāt, lai 
nodrošinātu, ka pilsoņi ir pilnīgāk 
informēti un jo īpaši ka MVU darbinieki 
un īpašnieki zina par fondu, resursiem, 
kas saskaņā ar šo regulu piešķirti 
komunikācijas darbībām, būtu jāattiecas 
uz visiem attiecīgajiem dalībniekiem un 
tie būtu arī jāizmanto, lai veicinātu
institucionālo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ja tās ir saistītas 
ar šīs regulas vispārējiem mērķiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
solidaritāti ar darba ņēmējiem nekavē 
dalībvalstu līdzfinansējuma līdzekļu 
trūkums, līdzfinansējuma likme būtu 
jākoriģē, par normu nosakot maksimāli 
50 % ieguldījumu likmi pasākumu paketes 
izmaksās un tās īstenošanā, kā arī iespēju 
minēto likmi palielināt līdz 65 %
gadījumos, ja pieteikumus iesniegušas 
tādas dalībvalstis, kuru teritorijā vismaz 
viens NUTS II līmeņa reģions ir atbilstīgs 

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
solidaritātes paušanu ar darbiniekiem
nekavē dalībvalstu līdzfinansējuma 
līdzekļu trūkums, līdzfinansējuma likme 
būtu jākoriģē, par normu nosakot 
maksimāli 60 % ieguldījuma likmi 
pasākumu paketes izmaksās un tās 
īstenošanā, maksimāli 70 % gadījumos, ja 
pieteikumus iesniegusi dalībvalsts, kas ir 
tiesīga saņemt atbalstu saskaņā ar Regulu 
XX/XXXX par Kohēzijas fondu, un 
maksimāli 80 % gadījumos, ja 
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struktūrfondu konverģences mērķim. pieteikumus iesniegusi dalībvalsts, kura 
saņem finansiālu palīdzību saskaņā ar 
vienu no Regulas (EK) Nr. 1083/20061

77. pantā paredzētajiem noteikumiem vai 
no Eiropas Finanšu stabilitātes 
instrumenta.

___________
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

Pamatojums

Līdzfinansējums ir daudzu dalībvalstu galvenā problēma, un ir skaidrs, ka zemās 
līdzfinansējuma likmes dēļ dažas dalībvalstis neiesniedz pieteikumus EGF. Tāpēc ir iekļauta 
papildu daļu, lai konkrētām dalībvalstīm nodrošinātu augstāku līdzfinansējuma likmi. Tas 
palīdzēs ne vien uzlabot fonda līdzekļu izmantošanu, bet arī atbalstīt dalībvalstu darbiniekus 
finansiāli sarežģītā situācijā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem būtu jābūt attiecināmiem vai 
nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 
administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, 
vai no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt 
individualizētus pakalpojumus, vai 
attiecībā uz lauksaimniekiem no datuma, 
kas noteikts Komisijas tiesību aktā, kas 
pieņemts atbilstīgi 4. panta 3. punktam.

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem vajadzētu būt attiecināmiem 
vai nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 
administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, 
vai no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt 
individualizētus pakalpojumus.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai segtu vajadzības, kas rodas katra 
gada pēdējos mēnešos, nepieciešams 
nodrošināt, lai 1. septembrī paliek pieejama 
vismaz viena ceturtdaļa no EGF līdzekļu 
maksimālā gada apjoma. Finanšu atbalsts 
atlikušajā gada laikā būtu jāpiešķir, 
ņemot vērā robežlielumus, kas daudzgadu 
finanšu shēmā noteikti lauksaimnieku 
atbalstam.

(16) Lai segtu vajadzības, kas rodas katra 
gada pēdējos mēnešos, nepieciešams 
nodrošināt, lai 1. septembrī paliek pieejama 
vismaz viena ceturtdaļa no EGF līdzekļu 
maksimālā gada apmēra.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nodrošinātu vajadzības, jo īpaši, 
ja tās rodas gada pirmajos mēnešos, kad 
pārvietot līdzekļus no citām budžeta 
pozīcijām ir īpaši sarežģīti, ikgadējā 
budžeta procedūrā EGF budžeta pozīcijā 
būtu jānodrošina pietiekams daudzums 
maksājumu apropriāciju.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atlaisto darba ņēmēju interesēs EGF 
lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām 
dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu 
jādara viss iespējamais, lai mazinātu 
pieteikumu apstrādes laiku un vienkāršotu 
procedūras.

(18) Atlaisto darbinieku interesēs
palīdzībai vajadzētu būt dinamiskai un 
pieejamai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk.
EGF lēmumu pieņemšanas procesā 
iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības 
iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai 
mazinātu pieteikumu apstrādes laiku un 
vienkāršotu procedūras, nodrošinot, ka 
lēmumus par EGF mobilizāciju pieņem 
ātri un bez sarežģījumiem.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka Komisijas
pastāvīgi pārrauga ar EGF palīdzību gūtos 
rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz 
starpposma un noslēguma ziņojumi par 
EGF īstenošanu.

(19) Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta 
politiskās pārbaudes un to, ka Komisija
pastāvīgi pārrauga ar EGF palīdzību gūtos 
rezultātus, dalībvalstīm būtu laicīgi
jāiesniedz starpposma un noslēguma 
ziņojumi par EGF īstenošanu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs un rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ šie mērķi labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
izklāstīto proporcionalitātes principu šajā 
regulā noteikti vienīgi tādi pasākumi, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

(21) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs un rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ šie mērķi labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai, un 
tāpēc būtu jāiekļauj attiecīgajā budžeta 
pozīcijā,

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, 

EGF mērķis ir veicināt Savienībā gudru, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas 
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ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darba ņēmējiem, kas atlaisti lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā pasaules 
tirdzniecības modeļos, kas notikušas 
globalizācijas, negaidītas krīzes situācijas
vai lauksaimniecības nozari ietekmējošu 
tirdzniecības nolīgumu dēļ, kā arī sniegt 
finansiālu atbalstu šādu darba ņēmēju ātrai 
atkaliekļaušanai darba tirgū vai viņu 
lauksaimniecisko darbību maiņai vai 
pielāgošanai.

izaugsmi un ilgtspējīgu nodarbinātību, 
dodot iespēju Savienībai izrādīt solidaritāti 
ar darbiniekiem, kas atlaisti tādu lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā, kas 
pasaules tirdzniecības modeļos notikušas 
globalizācijas vai negaidītas krīzes dēļ, kā 
arī sniegt finansiālu atbalstu šādu 
darbinieku ātrai atkaliekļaušanai darba 
tirgū vai viņu darbības maiņai.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un b) 
punktam, cenšas nodrošināt, lai vismaz 
50 % no darba ņēmējiem, kas piedalās 
minētajās darbībās, atrastu stabilu darbu 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma.

To pasākumu mērķis, kas saņem fonda 
finansiālu atbalstu atbilstoši 2. panta a) un 
b) punktam, ir nodrošināt, lai visi 
darbinieki, kuri piedalās minētajos 
pasākumos, īstenošanas perioda beigās 
atrastu noturīgu darbu vai jaunu 
nodarbošanos trīs mēnešu laikā pēc 
pasākumu pabeigšanas. Šis mērķis būtu 
jāpārskata, veicot šīs regulas termiņa 
vidusposma pārskatīšanu.

Pamatojums

Viens gads no pieteikuma iesniegšanas dienas ir pārāk īss laiks, lai izmērītu darba atsākšanas 
rādītāju, jo, pirmkārt, dažas dalībvalstis līdz atļaujas saņemšanai nesāk īstenot dažus vai 
visus pasākumus. Otrkārt, netiks iekļauti tie darbinieki, kas piedalās kursos, kuri ilgst gadu 
vai ilgāk. Īstenošanas perioda beigās, t. i., divus gadus no pieteikuma iesniegšanas dienas, 
varēs iegūt precīzāku skaitli, jo īpaši attiecībā uz noturīgu nodarbinātību.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darba ņēmējiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas
strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, par ko īpaši liecina
būtisks importa pieaugums Savienībā, 
strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

(a) darbiniekiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas 
pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, 
par ko īpaši liecina būtiskas izmaiņas 
Savienības eksporta un importa modeļos 
preču vai pakalpojumu tirdzniecības 
jomā, strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

Pamatojums

Būtu jāaptver visas tirdzniecības atvērtības radītās būtiskās izmaiņas, pat ja tirgus daļas 
samazināšanās notiek lēni.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darba ņēmējiem, kas atlaisti nopietnu 
vietējās, reģionālās vai valsts ekonomikas 
traucējumu rezultātā, kurus izraisījusi 
negaidīta krīze, ar nosacījumu, ka var 
izveidot tiešu un pierādāmu saikni starp 
attiecīgajiem atlaišanas gadījumiem un 
minēto krīzi;

(b) darbiniekiem, kas atlaisti nopietnu 
vietējās, reģionālās vai valsts ekonomikas 
traucējumu rezultātā, kurus izraisījusi 
negaidīta krīze, tostarp ekonomikas vai 
finanšu krīze, ar nosacījumu, ka var 
konstatēt tiešu un pierādāmu saikni starp 
attiecīgajiem atlaišanas gadījumiem un 
minēto krīzi;

Pamatojums

Šīs regulas darbības jomā ir svarīgi iekļaut ekonomikas un finanšu krīzes. Vārds “krīze” 
acīmredzami nozīmē jebkuru krīzi, taču, ņemot vērā Padomes bloķējošo mazākumu, kas 
iebilda pret pašreizējās atkāpes saistībā ar finanšu krīzi piemērošanas termiņa pagarināšanu, 
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ir vajadzīga šāda norāde, lai īpaši iekļautu vārdus “ekonomikas” un “finanšu”.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darba ņēmējiem, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo lauksaimniecisko darbību 
laikposmā, kas sākas no Savienības 
tirdzniecības nolīgumu parafēšanas, kur 
paredzēti tirdzniecības liberalizācijas 
pasākumi attiecīgajā lauksaimniecības 
nozarē, un kas beidzas triju gadu laikā 
pēc šo tirdzniecības pasākumu pilnīgas 
īstenošanas, ar nosacījumu, ka minētie 
tirdzniecības pasākumi izraisa būtisku 
lauksaimniecības produktu vai ražojumu 
importa pieaugumu Savienībā līdztekus 
ievērojamam šādu produktu vai ražojumu 
cenu kritumam Savienības vai attiecīgi 
valsts vai reģionālā līmenī.

svītrots

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “darba ņēmējs” nozīmē darba ņēmējus 
ar darba līgumu uz nenoteiktu laiku, kuru
darba līgums vai attiecības atbilst 
4. pantam; vai

(a) “darbinieks” tiek definēts kā persona, 
kurai ir līgums vai darba attiecības, kas 
paredzētas dalībvalstī spēkā esošajā 
tiesību aktā un/vai tiek reglamentētas ar 
dalībvalstī spēkā esošo tiesību aktu vai 
faktiskajās darba attiecībās neatkarīgi no 
līgumiskās situācijas. Tas ietver 
darbiniekus ar līgumu uz noteiktu laiku 
un pagaidu darba aģentūru darbiniekus.
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “darba ņēmējs” nozīmē darba ņēmējus 
ar līgumu uz noteiktu laiku, kā definēts 
Padomes Direktīvā 1999/70/EK, kuru 
darba līgums vai attiecības atbilst 4. panta 
1. punkta a) vai b) apakšpunktam, kuras 
beidzas un netiek atjaunotas laikposmā, 
kas noteikts 4. panta minētajā punktā; vai

svītrots

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) “darba ņēmējs” nozīmē pagaidu darba 
aģentūru darba ņēmējus, kā definēts 
3. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2008/104/EK, kuru 
nodarbinātājuzņēmums ir uzņēmums, kas 
atbilst 4. panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunktam un kuru norīkojums 
darbam nodarbinātājuzņēmumā beidzas 
un netiek atjaunotas laikposmā, kas 
noteikts 4. panta minētajā punktā; vai

svītrots

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “darba ņēmējs” nozīmē mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekus-vadītājus un 
pašnodarbinātās personas (tostarp 
lauksaimniekus) un visus mājsaimniecības 

(d) “darbinieks” ir mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu īpašnieki vadītāji, 
pašnodarbināti darbinieki un visi
mājsaimniecības locekļi, kas deklarēti kā 
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locekļus, kas aktīvi nodarbināti uzņēmumā, 
ar nosacījumu, kas attiecas uz 
lauksaimniekiem, ka tie jau pirms 
pasākumu īstenošanas konkrētā nozarē 
bija iesaistīti tās produkcijas ražošanā, 
kuru ietekmēja attiecīgais tirdzniecības 
nolīgums.

aktīvi nodarbināti uzņēmumā.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, ja tos pienācīgi pamatojusi 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts, 
finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā 
ar šo pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai 
arī 1. panta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba 
ņēmēju atlaišanas gadījumi var īpaši 
negatīvi ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 
1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, jo īpaši saistībā ar kolektīviem 
pieteikumiem, kurus iesnieguši MVU, ja 
tos pienācīgi pamatojusi pieteikuma 
iesniedzēja dalībvalsts, finansiālā 
ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo 
pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai arī 
1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darbinieku
atlaišanas gadījumi var īpaši negatīvi 
ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 
1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz lauksaimniekiem, ja 
Komisija, pēc tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas un pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, datiem un analīzi, 

svītrots
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uzskata, ka atbalsta nosacījumi atbilstīgi 
2. panta c) punktam iespējams ir izpildīti 
attiecībā uz ievērojamu lauksaimnieku 
skaitu, tā saskaņā ar 24. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros norāda atbilstīgas 
nozares vai produktus, vajadzības 
gadījumā nosaka skartās ģeogrāfiskās 
teritorijas, maksimālo potenciālā atbalsta 
apjomu Savienības līmenī, atsauces 
periodus, atbalsta piešķiršanas 
nosacījumus lauksaimniekiem un 
izdevumu attiecināmības datumus, kā arī 
nosaka termiņu, līdz kuram pieteikumi 
jāiesniedz, un, ja nepieciešams, norāda, 
kāda informācija saskaņā ar 8. panta 
2. punktu jāiekļauj pieteikumā.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
īpašnieki-vadītāji un pašnodarbinātās
personas (maina vai lauksaimnieku 
gadījumā) pielāgo savu iepriekšējo 
darbību, tad šajā regulā šādas situācijas 
uzskata par atlaišanas gadījumiem.

4. Ja mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašnieki vadītāji un 
pašnodarbināti darbinieki maina vai 
pielāgo savu iepriekšējo darbību, šajā 
regulā šādas situācijas uzskata par 
atlaišanas gadījumiem.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts



PE483.708v04-00 28/154 RR\923267LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecībā uz mikro, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašniekiem-vadītājiem un 
pašnodarbinātajām personām (tostarp 
lauksaimniekiem) atlaišanas gadījumus 
skaita vai nu no darbības pārtraukšanas
datuma, ko izraisījis kāds no 2. pantā 
minētajiem nosacījumiem, kas ir noteikts 
saskaņā ar valsts tiesību vai 
administratīvajiem aktiem, vai no datuma, 
ko Komisija norādījusi deleģētajā aktā, 
kas pieņemts saskaņā ar 4. panta 
3. punktu.

(c) attiecībā uz mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekiem vadītājiem
un pašnodarbinātiem darbiniekiem
atlaišanas gadījumus skaita no dienas, kad 
darbība pārtraukta vai mainīta, ko 
izraisījis kāds no 2. pantā minētajiem 
apstākļiem, kurš ir noteikts saskaņā ar 
valsts tiesību vai administratīvajiem 
aktiem.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visi darba ņēmēji, kas tikuši atlaisti 
saskaņā ar 5. pantu laikposmā, kas noteikts 
4. panta 1., 2. vai 3. punktā;

(a) visi darbinieki, kuri atlaisti saskaņā ar 
5. pantu laikposmā, kas noteikts 4. panta 
1. vai 2. punktā;

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) lauksaimnieki, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo darbību pēc tam, kad 

svītrots
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Savienība parafējusi tirdzniecības 
nolīgumu, kas minēts deleģētajā aktā, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotājā individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķa darba ņēmēju atkaliekļaušanos 
darba tirgū vai pašnodarbinātībā vai 
lauksaimnieku gadījumā – lai mainītu vai 
pielāgotu savu iepriekšējo darbību. 
Saskaņoto individualizēto pakalpojumu 
paketē īpaši jāiekļauj šādi pasākumi:

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotajā to individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķdarbinieku atkaliekļaušanos darba 
tirgū vai pašnodarbinātībā. Saskaņoto 
individualizēto pakalpojumu paketē, 
konkrētāk, var iekļaut šādus pasākumus:

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, 
uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņai vai 
pielāgošanai (tostarp ieguldījumi fiziskajos 
aktīvos), sadarbības pasākumi, individuāli 
pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, 
tostarp informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju prasmju apgūšana un iegūtās 
pieredzes dokumentāla apliecināšana;

(a) individuāli pielāgota apmācība un 
pārkvalifikācija, tostarp informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju prasmju 
apgūšana un iegūtās pieredzes 
dokumentāla apliecināšana, palīdzība
darba meklēšanā, profesionālā orientācija, 
konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, 
uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts 
pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un darbinieku īstenotai 
pārņemšanai, atbalsts iepriekšējās 
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darbības maiņai (tostarp ieguldījumi 
fiziskajos aktīvos) un sadarbības 
pasākumi;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes vai lauku saimniecības atbalsta
pakalpojumiem); visus šos pabalstus var 
saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai
mūžizglītības vai apmācības norises laikā, 
to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem;

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, mobilitātes pabalsti, 
uzturēšanās vai apmācības pabalsti (tostarp 
pabalsti, kas paredzēti aprūpētājiem); visus 
šos pasākumus var saņemt tikai aktīvas 
darba meklēšanas, mūžizglītības vai 
apmācības laikā, to apliecinot ar 
attiecīgiem dokumentiem;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pasākumi, lai īpaši stimulētu 
neizdevīgākā situācijā esošu vai gados 
vecāku darba ņēmēju palikšanu darbā vai 
atgriešanos darba tirgū. 

(c) pasākumi, lai stimulētu neizdevīgākā 
situācijā esošu darbinieku, jo īpaši gados 
jaunu, gados vecāku darbinieku un 
darbinieku, kuriem draud nabadzība,
palikšanu darbā vai atgriešanos darba tirgū.

Compromise 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To pasākumu izmaksas, kas minēti 
b) punktā, nedrīkst pārsniegt 50 % no šajā 

To pasākumu izmaksas, kas minēti 
b) punktā, nedrīkst pārsniegt 25 % no šajā 
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punktā uzskaitīto saskaņotās 
individualizēto pakalpojumu paketes 
pasākumu kopējām izmaksām.

punktā uzskaitīto saskaņotās 
individualizēto pakalpojumu paketes 
pasākumu kopējām izmaksām.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi fiziskajos aktīvos 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņas vai 
pielāgošanas atbalstam nedrīkst 
pārsniegt 35 000 euro.

Ieguldījumi fiziskajos aktīvos 
pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības 
sākšanai un darbinieku īstenotai 
pārņemšanai vai darbības maiņas vai 
pielāgošanas atbalstam nedrīkst 
pārsniegt EUR 25 000.

Pamatojums

Pašu kapitāls problēmu dēļ ierosinātais apmērs samazināts no 35 000 eiro līdz 25 000 eiro.
Darbiniekiem paredzētais EGF budžets būs apmēram 400 miljoni eiro gadā. Ja 2011. gadā 
būtu sadalīti 400 miljoni eiro, tad vidējā summa vienam darbiniekam būtu bijuši 23 710 eiro.
2010. gadā šī summa būtu bijusi 14 888 eiro. Tāpēc skaitļa 35 000 eiro dēļ varētu būt 
nevienlīdzīga attieksme pret dažiem darbiniekiem. Ir lietderīgi šo skaitli pielāgot 
priekšlikumam par mikrofinansēšanu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņotās individualizēto pakalpojumu 
paketes izstrādē ņem vērā iemeslus, kas ir 
atlaišanas pamatā, un paredz turpmākās 
darba tirgus perspektīvas un vajadzīgās 
prasmes. Saskaņotajai paketei būtu 
jāatbilst pārejai uz resursu ziņā efektīvu 
un vides ziņā noturīgu ekonomiku.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, kas uzskaitīti 1. punkta 
b) punktā, ja to īstenošana nav atkarīga no 
tā, vai mērķa darba ņēmēji aktīvi piedalās 
darba meklēšanas vai apmācības 
pasākumos;

(a) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā un kas uzskaitīti 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja to īstenošana nav 
atkarīga no tā, vai mērķdarbinieki aktīvi 
piedalās darba meklēšanas vai apmācības 
pasākumos, pasākumi, kurus nevar 
uzskatīt par bezdarbnieka pabalsta 
aizstājējiem;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) konkrēti pasākumi, ko īsteno 
ierobežotā laika periodā, kas uzskaitīti 
1. punkta b) apakšpunktā un kas pat uz 
laiku aizvieto pasākumus, par kuru 
īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

Pamatojums

EGF pievienotā vērtība būtu jārada vairākos līmeņos, tostarp — finansiāla pievienotā 
vērtība. Ja dalībvalstij pret atlaistajiem darbiniekiem ir finanšu saistības finansiāla pabalsta 
veidā, dalībvalstij šīs saistības ir jāpilda. Protams, dalībvalstis var papildināt finansiālos 
pabalstus un tādējādi darbiniekiem radīt papildu stimulus. Šis grozījums palīdzēs arī novērst 
EGF līdzekļu iztērēšanu visu dalībvalstu saistību finansēšanai.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbības, par kurām ir atbildīgi (b) darbības, par kurām ir atbildīgi 
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uzņēmumi saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
vai koplīgumiem.

uzņēmumi vai dalībvalstis saskaņā ar valsts 
un Savienības tiesību aktiem vai 
koplīgumiem vai kuras aizstāj šādus 
pienākumus.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņoto individualizēto 
pakalpojumu paketi sagatavo, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
mērķdarbiniekiem un to pārstāvjiem.

Pamatojums

EGF starpposma pārskatā tika uzsvērts, ka vislabākos rezultātus nodrošināja individualizēts 
atbalsts atlaistajiem darbiniekiem. Tāpēc, izstrādājot pakalpojumu paketi, ir jāapspriežas ar 
darbiniekiem vai to pārstāvjiem. Tajos gadījumos, kad šādas apspriešanās netika rīkotas, uz 
pasākumiem liktās cerības neattaisnojās un arī rezultāti nebija pozitīvi.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc pieteikuma iesniedzējas dalībvalsts 
ierosinājuma finansiālo ieguldījumu var 
piešķirt sagatavošanas, pārvaldības, 
informācijas un publicitātes, kontroles un 
ziņojumu sniegšanas darbībām.

3. Pēc pieteikuma iesniedzējas dalībvalsts 
ierosinājuma finansiālo ieguldījumu, kas 
nepārsniedz 5 % no EGF prasītā atbalsta
saskaņotajai individualizēto pakalpojumu 
paketei, var piešķirt sagatavošanas, 
pārvaldības, informācijas un publicitātes, 
kontroles un ziņojumu sniegšanas 
darbībām, kā arī sadarbībai ar visiem 
dalībniekiem.

Pamatojums

EGF īstenošanas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no darbiniekiem paredzēto pasākumu 
paketes un fonda īstenošanas savlaicīguma. Katrs pieteikums ir individuāls, un ja pieteikumu 
nav daudz, dalībvalstīm var nebūt vajadzīgās pieredzes. Tāpēc var palielināties izdevumi. Arī 
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saistībā ar sākotnējiem pieteikumiem dalībvalstīm būs intensīvi jācenšas nodrošināt visu 
partneru pilnīgu sadarbību. Uzlabojoties dalībvalstu lietpratībai, būs vajadzīgs mazāks 
finansiāls ieguldījums.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no datuma, kad 
ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 
kritēriji, vai attiecīgos gadījumos to 
iesniedz pirms Komisijas noteiktā termiņa 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu. Izņēmuma 
gadījumā un pienācīgi pamatotos apstākļos 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts sešu
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma var pievienot pieteikumam 
papildinformāciju, pēc kuras iesniegšanas 
Komisija novērtē pieteikumu, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju. Komisija pabeidz 
pieteikuma novērtējumu divpadsmit nedēļu 
laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
datuma vai (ja pieteikums ir nepilnīgs) 
sešus mēnešus pēc sākotnējā pieteikuma 
iesniegšanas datuma atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāk.

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no datuma, kad 
ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 
kritēriji. Izņēmuma gadījumā un pienācīgi 
pamatotos apstākļos pieteikuma iesniedzēja 
dalībvalsts triju mēnešu laikā no 
pieteikuma iesniegšanas dienas var 
pievienot pieteikumam papildinformāciju, 
pēc kuras iesniegšanas Komisija izvērtē
pieteikumu, pamatojoties uz pieejamo 
informāciju. Komisija pabeidz pieteikuma 
izvērtējumu 10 nedēļu laikā no pilnīga 
pieteikuma iesniegšanas dienas vai (ja 
pieteikums ir nepilnīgs) sešus mēnešus pēc 
sākotnējā pieteikuma iesniegšanas dienas.

Pamatojums

Tā kā savlaicīgums ir svarīgs, dalībvalstīm jāvelta visas pūles tam, lai nodrošinātu, ka to 
pieteikumi tiek iesniegti iespējami ātri. Lai to veicinātu, ir ierosināts palielināt finanšu 
ieguldījuma apmēru dalībvalstīm, kā arī padarīt obligātu dalībvalstu un Komisijas aktīvu 
sadarbību.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamatota analīze par saistību starp (a) pamatota analīze par saistību starp 
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atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze vai jauna tirgus 
situācija lauksaimniecības nozarē 
dalībvalstī un kas radusies tirdzniecības 
nolīguma ietekmē, ko noslēgusi Eiropas 
Savienība saskaņā ar GATT XXIV pantu, 
vai daudzpusēja nolīguma ietekmē, kas 
parafēts Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 2. panta 
c) punktu. Šo analīzi veic visatbilstošākajā 
līmenī, pamatojoties uz statistikas un citu 
informāciju, lai pierādītu atbilstību 
intervences kritērijiem, kas izklāstīti 
4. pantā;

atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze. Šo analīzi veic 
visatbilstošākajā līmenī, pamatojoties uz 
statistikas un citu informāciju, lai pierādītu 
atbilstību 4. pantā izklāstītajiem
intervences kritērijiem;

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) gadījumos, kad pēc darbinieku skaita 
samazināšanas uzņēmums turpina 
darbību, — detalizēts izklāsts par 
uzņēmuma juridiskajām saistībām un 
pasākumiem, kurus tas ir veicis, lai 
rūpētos par atlaistajiem darbiniekiem;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vispārējs prasmju apraksts un 
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darbinieku kopējo izglītības un mācību 
vajadzību novērtējums;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgos gadījumos to uzņēmumu, 
piegādes uzņēmumu vai pakārtotās
ražošanas uzņēmumu identifikācija, kuros 
atlaiž darba ņēmējus, ka arī attiecīgo 
nozaru un mērķa darba ņēmēju kategoriju 
identifikācija;

(c) attiecīgos gadījumos to uzņēmumu, 
piegādes uzņēmumu vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumu identifikācija, kuros 
atlaiž darbiniekus, ka arī attiecīgo nozaru 
un mērķdarbinieku kategoriju 
identifikācija, tos sadalot pa dzimumiem 
un vecuma grupām;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) saskaņotās individualizēto pakalpojumu 
paketes katras sastāvdaļas provizoriskais 
budžets mērķa darba ņēmēju atbalstam;

(e) saskaņotās individualizēto pakalpojumu 
paketes sastāvdaļu apraksts un
provizoriskais budžets mērķdarbinieku
atbalstam;

Pamatojums

Ne vien budžetā, bet arī pieteikumā būtu jāiekļauj arī individualizēto pakalpojumu paketes 
sastāvdaļu apraksts. Tā tiks nodrošināta lielāka skaidrība gan ES iestādēm, gan pašiem 
darbiniekiem. Tas atvieglos arī finansiālā novērtējuma veikšanu, jo būs iespējams noteikt 
pieteikumam atbilstīgus rezultātus.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) apraksts par to, kā saskaņotās 
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individualizēto pakalpojumu paketes 
pasākumi palīdz sasniegt stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus valsts un reģionālā 
līmenī;

Pamatojums

EGF būtu jāpalīdz vairot ES pievienotā vērtība. Šo pievienoto vērtību palīdzēs radīt 
saskaņotajā individualizēto pakalpojumu paketē darbiniekiem paredzēto pasākumu un 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu līdzsvars.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem un citām 
nozīmīgām organizācijām, ja piemērojams;

(g) procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar 
mērķdarbiniekiem vai viņu pārstāvjiem,
sociālajiem partneriem, vietējām un 
reģionālām varas iestādēm vai vajadzības 
gadījumā citām nozīmīgām organizācijām;

Pamatojums

EGF starpposma pārskatā tika uzsvērts, ka vislabākos rezultātus nodrošināja individualizēts 
atbalsts atlaistajiem darbiniekiem. Tāpēc, izstrādājot pakalpojumu paketi, ir jāapspriežas ar 
darbiniekiem vai to pārstāvjiem. Tajos gadījumos, kad šādas apspriešanās netika rīkotas, uz 
pasākumiem liktās cerības neattaisnojās un arī rezultāti nebija pozitīvi.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) to aģentūru nosaukumi, kuras 
dalībvalstī īsteno pasākumu kopumu;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) paziņojums par pieprasītā EGF atbalsta 
atbilstību procesuālajiem un materiālajiem 
Savienības noteikumiem par valsts 
atbalstu, kā arī paziņojums, ka
individualizētie pakalpojumi neaizstāj 
pasākumus, kuri saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vai koplīgumu jāveic uzņēmumiem;

(h) paziņojums par pieprasītā EGF atbalsta 
atbilstību procesuālajiem un materiālajiem 
Savienības noteikumiem par valsts 
atbalstu, kā arī paziņojums, kurā izklāstīts, 
kāpēc individualizētie pakalpojumi 
neaizstāj pasākumus, kuri saskaņā ar valsts 
vai Savienības tiesību aktiem vai 
koplīgumu jāveic uzņēmumiem vai 
dalībvalstīm;

Pamatojums

EGF pievienotā vērtība būtu jārada vairākos līmeņos, tostarp — finansiāla pievienotā 
vērtība. Ja dalībvalstij pret atlaistajiem darbiniekiem ir finanšu saistības finansiāla pabalsta 
veidā, dalībvalstij šīs saistības ir jāpilda. Protams, dalībvalstis var papildināt finansiālos 
pabalstus un tādējādi darbiniekiem radīt papildu stimulus. Šis grozījums palīdzēs arī novērst 
EGF līdzekļu iztērēšanu visu dalībvalstu saistību finansēšanai.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) valsts līdzfinansējuma avoti; (i) valsts priekšfinansējuma vai
līdzfinansējuma avoti un attiecīgā 
gadījumā citi līdzfinansējuma avoti;

Pamatojums

Jāprecizē gadījumi, kad sabiedrības vai uzņēmumi piedalās pasākumu līdzfinansēšanā.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) informācija par to, vai uzņēmums, 
izņemot mikrouzņēmumus un MVU, 
iepriekšējo piecu gadu laikā ir saņēmis 
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valsts atbalstu vai iepriekšēju 
finansējumu no Savienības 
struktūrfondiem vai Kohēzijas fonda;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) ja piemērojams, jebkādas papildu 
prasības, kas var būt noteiktas deleģētajā 
aktā, kas pieņemts saskaņā ar 4. panta 
3. punktu.

svītrots

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai uzlabotu EGF efektivitāti, sociālie 
partneri būtu jāiesaista jau no paša 
pieteikumu iesniegšanas procedūras 
sākuma finanšu palīdzības saņemšanai no 
fonda līdzekļiem.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts atlaistajiem darba ņēmējiem
papildina dalībvalstu pasākumus valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī.

1. Atbalsts atlaistajiem darbiniekiem
papildina dalībvalstu pasākumus valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp 
pasākumus, ko finansē no Savienības 
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fondiem.

Pamatojums

EGF un ESF ir papildinoši politiskie pasākumi, un šo abu fondu sinerģija var palīdzēt radīt 
Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finansiālais atbalsts ir tikai tādā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai apliecinātu 
solidaritāti un sniegtu atbalstu konkrētiem 
atlaistajiem darba ņēmējiem. EDF
atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un 
valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem 
par valsts atbalstu.

2. Finansiālais ieguldījums ir tikai tādā 
apjomā, kāds nepieciešams, lai apliecinātu 
solidaritāti un sniegtu pagaidu, vienreizēju
atbalstu konkrētiem atlaistajiem
darbiniekiem. EGF atbalstītie pasākumi 
atbilst Savienības un valsts tiesību aktiem, 
tostarp noteikumiem par valsts atbalstu, un 
neaizstāj darbības, par kurām atbildīgas ir 
dalībvalstis vai uzņēmumi.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstoši attiecīgajiem pienākumiem 
Komisija un pieteikuma iesniedzēja 
dalībvalsts nodrošina Savienības fondu 
palīdzības koordināciju.

3. Atbilstoši attiecīgajiem pienākumiem 
Komisija un pieteikuma iesniedzēja 
dalībvalsts nodrošina Savienības fondu 
palīdzības koordināciju. Komisija un 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts turpina 
informēt ar pieteikumu saistītās puses par 
pieteikuma novērtēšanas procesu visā tā 
gaitā.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
nodrošina, ka konkrētie pasākumi, kas 
saņem finansiālu ieguldījumu, nesaņem 
palīdzību arī no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem.

4. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
nodrošina, ka konkrētās darbības, kas 
saņem finansiālu ieguldījumu, nesaņem 
palīdzību arī no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem un tādējādi nevājina ilgāka 
termiņa programmas, piemēram, 
struktūrfondus un jo īpaši Eiropas 
Sociālo fondu (ESF).

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nodrošina, ka tiesības uz 
EGF atbalstu neietekmē tiesības saņemt 
finansējumu no citiem Savienības 
fondiem citiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības principa integrācija tiek 
veicināta dažādos finansiālā ieguldījuma 
īstenošanas posmos. Komisija un 
dalībvalsts veic piemērotus pasākumus, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju pēc
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma, dzimumorientācijas un darba
līguma vai darba attiecību veida finanšu 
ieguldījuma īstenošanas dažādajos posmos 
un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi tam.

Komisija un dalībvalstis piemēro principu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm, un nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesību un dzimumu 
līdztiesības principa integrāciju pilnībā
veicina dažādos finansiālā ieguldījuma 
īstenošanas posmos un ka šie jautājumi ir 
īstenošanas neatņemama sastāvdaļa. 
Komisija un dalībvalsts veic visus 
piemērotos pasākumus, lai finanšu 
ieguldījuma īstenošanas dažādajos posmos 
un jo īpaši attiecībā uz tā pieejamību 
novērstu jebkādu diskrimināciju, kas 
pamatojas uz dzimumu, rasi vai etnisko 
izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, 
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invaliditāti, vecumu, dzimumorientāciju un 
darba līgumu vai darba attiecību veidu.

Pamatojums

Sieviešu un vīriešu līdztiesībai vajadzētu būt šī fonda neatņemamai sastāvdaļai. Nepietiek 
tikai, ka tiek atbalstīts dzimumu līdztiesības princips, tas jāatbalsta pilnvērtīgi. Būtu jānovērš 
arī jebkāda diskriminācija attiecībā uz piekļuvi fondam.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un vadlīniju sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisija var 
arī sniegt informāciju par EGF 
izmantošanu Eiropas un dalībvalstu 
sociālajiem partneriem.

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un norādījumu sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisija 
Eiropas un dalībvalstu sociālajiem 
partneriem, kā arī attiecīgajām un 
vietējām un reģionālajām iestādēm sniedz
detalizētu un laicīgu informāciju un 
skaidras pamatnostādnes par EGF 
izmantošanu.

Pamatojums

Tā kā sociālie partneri piedalās apspriešanās procesā, ir jānodrošina, lai arī sociālie 
partneri saņemtu informāciju par EGF izmantošanu, uzraudzību un novērtēšanu.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija internetā izveido vietni, lai
visās Savienības valodās sniegtu 
informāciju par EGF, kā arī norādījumus 
par pieteikumu iesniegšanu, informāciju 
par apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem, kā arī uzsvērtu budžeta 
lēmējinstitūcijas lomu.

2. Komisija internetā uztur un regulāri 
atjaunina vietni, kas pieejama visās 
Savienības valodās, lai sniegtu informāciju 
par EGF, kā arī norādījumus par 
pieteikumu iesniegšanu, informāciju par 
apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem, kā arī par budžeta 
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lēmējinstitūcijas lomu.

Pamatojums

Internetā jau ir izveidota EGF vietne; Komisijai tā tikai jāuztur un pastāvīgi jāatjaunina.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus par EGF 
intervences gadījumiem un sasniegtajiem 
rezultātiem.

3. Lai uzlabotu ESAF efektivitāti un 
nodrošinātu, ka ES pilsoņi un darbinieki 
zina par EGF, Komisija īsteno 
informācijas un komunikācijas pasākumus 
par EGF intervences gadījumiem un 
sasniegtajiem rezultātiem, kas pamatojas 
uz objektīviem novērtējumiem. Komisija 
katru gadu ziņo par fonda izlietojumu 
atsevišķi pa valstīm un nozarēm.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Resursi, kas piešķirti informatīvajām
darbībām šīs regulas ietvaros, veicina 
informatīvās darbības, lai izgaismotu
Savienības politiskās prioritātes ar 
nosacījumu, ka tās ir saistītas ar šīs 
Regulas vispārējiem mērķiem.

4. No resursiem, kas saskaņā ar šo regulu 
piešķirti komunikācijas darbībām, sedz arī 
institucionālo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, tostarp stratēģiju 
“Eiropa 2020” un tās pamatmērķiem, jo
tās ir saistītas ar šīs regulas vispārējiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darba ņēmēju
skaitu, piedāvātos pasākumus un 
provizoriskās izmaksas, pēc iespējas ātrāk 
aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 %
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai 65 % no minētajām 
izmaksām gadījumos, ja pieteikumus 
iesniegušas tādas dalībvalstis, kuru 
teritorijā vismaz viens NUTS II līmeņa 
reģions ir atbilstīgs struktūrfondu 
konverģences mērķim. Komisija, veicot 
šādu gadījumu izvērtēšanu, lemj, vai 65 % 
līdzfinansējuma likme ir attaisnojama.

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķdarbinieku skaitu, 
piedāvātos pasākumus un provizoriskās 
izmaksas, pēc iespējas ātrāk aprēķina 
finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apmēru, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apmērs nedrīkst pārsniegt:

(a) 60 % no kopējām provizoriskajām 
izmaksām, kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai

(b) 70 % no minētajām izmaksām 
gadījumos, ja pieteikumus iesniegusi 
dalībvalsts, kas ir tiesīga saņemt atbalstu 
saskaņā ar Regulu XX/XXXX par 
Kohēzijas fondu;
(c) 80 % no minētajām izmaksām 
gadījumos, ja pieteikumus iesniegusi 
dalībvalsts, kas saņem finansiālu 
palīdzību saskaņā ar vienu no Regulas 
(EK) Nr. 1083/20061 77. pantā 
paredzētajiem noteikumiem vai no 
Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta.
___________
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

Pamatojums

Līdzfinansējums ir daudzu dalībvalstu galvenā problēma, un ir skaidrs, ka zemās 
līdzfinansējuma likmes dēļ dažas dalībvalstis neiesniedz pieteikumus EGF. Tāpēc ir iekļauta 
papildu daļa, lai konkrētām dalībvalstīm nodrošinātu augstāku līdzfinansējuma likmi. 
Manuprāt, tas palīdzēs ne vien uzlabot fonda līdzekļu izmantošanu, bet arī atbalstīt 
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dalībvalstu darbiniekus finansiāli sarežģītā situācijā.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstīgi 8. panta 3. punktam, 
Komisija ir secinājusi, ka nav izpildīti 
nosacījumi finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai, tā pēc iespējas ātrāk par to 
paziņo dalībvalstij, kas iesniegusi 
pieteikumu.

3. Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstīgi 8. panta 3. punktam, 
Komisija ir secinājusi, ka nav izpildīti 
nosacījumi finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai, tā nekavējoties par to paziņo 
dalībvalstij, kas iesniegusi pieteikumu.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
noteikti 8. panta 2. punkta h) apakšpunktā, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darba ņēmējiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem izdevumi ir atbilstīgi 
ieguldījuma saņemšanai no datuma, kas 
noteikts deleģētajā aktā, kas pieņemts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Finansiālo ieguldījumu par izdevumiem 
var saņemt no datumiem, kas noteikti
8. panta 2. punkta f) apakšpunktā, kad 
dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķdarbiniekiem vai veikt 
administratīvos izdevumus, lai īstenotu 
EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 1. un 
3. punktu.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.
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Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atzīstot nepieciešamību steidzami 
pieņemt lēmumus, lai nodrošinātu, ka 
darbinieki pēc iespējas drīzāk tiek 
iesaistīti šajās programmās, iestādes 
centīsies samazināt pieteikumu 
izskatīšanas laiku.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi 
EGF mobilizēšanai ir izpildīti, tā iesniedz 
priekšlikumu to izmantot. Lēmumu par 
EGF izmantošanu pieņem budžeta 
lēmējinstitūcijas abas iestādes. Padome 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu, un Eiropas Parlaments pieņem 
lēmumu ar deputātu balsu vairākumu un 
trijām piektdaļām nodoto balsu.

Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi
EGF mobilizēšanai ir izpildīti, tā iesniedz 
priekšlikumu to izmantot. Lēmumu par 
EGF izmantošanu kopīgi pieņem budžeta 
lēmējinstitūcijas abas iestādes ne vēlāk kā 
mēneša laikā pēc iesniegšanas budžeta 
lēmējinstitūcijai. Padome pieņem lēmumu 
ar kvalificētu balsu vairākumu, un Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu ar deputātu 
balsu vairākumu un trijām piektdaļām 
nodoto balsu.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par 
EGF izmantošanu Komisija abām budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm iesniedz 
priekšlikumu par līdzekļu pārvietojumu uz 
attiecīgām budžeta pozīcijām. Domstarpību 
gadījumā ierosina trīspusēju sarunu
procedūru.

Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par 
EGF izmantošanu Komisija abām budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm iesniedz 
priekšlikumu par līdzekļu pārvietojumu uz 
attiecīgām budžeta pozīcijām. Šos 
pārvietojumus veic atbilstoši budžeta 
prioritātēm gadā un ilgtermiņā. 
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Domstarpību gadījumā sāk trialoga
procedūru.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij kā priekšfinansējumu izmaksā 
finansiālo ieguldījumu vismaz 50 % 
apmērā no Savienības finansiālā 
ieguldījuma dalībvalstij, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā, kam vajadzības 
gadījumā seko starpposma maksājums un 
galīgais maksājums. Priekšfinansējumu 
dzēš, kad finansiālo ieguldījumu izbeidz 
saskaņā ar 18. panta 3. punktu.

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij vienā maksājumā izmaksā 
finansiālo ieguldījumu, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā.

Pamatojums

Pašreizējā finansiālā ieguldījuma izmaksas mehānisma darbība ir veiksmīga; kamēr dažām 
dalībvalstīm ir jāatmaksā līdzekļi, citām tas nav jādara. Savienības finansiālā ieguldījuma 
izmaksa 50 % apmērā radītu dalībvalstīm nopietnu finansiālo slogu un varētu kavēt 
individualizēto pakalpojumu paketes pasākumu īstenošanu.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādātus finansēšanas 
noteikumus, konkrēti, priekšfinansējuma 
likmi un starpposma un galīgā 
maksājuma kārtību, Komisija noteiks 
lēmumā par finansiālo ieguldījumu, kā 
minēts 15. panta 4. punktā.

svītrots

Starpposma maksājumu veic, lai 
atmaksātu izdevumus, kas dalībvalstīm 
radušies veicot atbilstīgās darbības, ar 
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nosacījumu, ka Komisijai tiek iesniegta 
izdevumus apliecinošs dokuments, ko 
parakstījusi pilnvarotās publiskā iestādes 
pārstāvis atbilstoši 21. pantam.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts veic 6. pantā noteiktās 
atbalstāmās darbības pēc iespējas ātrāk, bet 
ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu.

4. Dalībvalsts veic 7. pantā noteiktās 
atbalstāmās darbības pēc iespējas ātrāk, bet 
ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas dienas saskaņā ar 8. panta 
1. punktu. Tomēr, ja atlaistais darbinieks 
piedalās izglītības un apmācības kursos, 
kuri ilgst divus gadus vai ilgāk, 
atlaistajam darbiniekam divu gadu 
kursu/apmācības izmaksas sedz kursu 
nākamajā pieejamajā semestrī ar 
noteikumu, ka tas nav vēlāk par vienu 
gadu pēc pieteikuma iesniegšanas dienas.

Pamatojums

Daži darbinieki, kas bija iesnieguši pieteikumus EGF, ir izmantojuši šos līdzekļus, lai iegūtu 
tālākizglītību vai apmācību, kas ir ilgāka par diviem gadiem. Tā kā daži kursi sākas tikai 
septembrī un tā kā dalībvalstis ne vienmēr piešķir finansējumu no pieteikuma iesniegšanas 
dienas, ir iespējams finansēt tikai kursa vienu gadu. Tā kā atlaistajiem darbiniekiem parasti 
nav finanšu līdzekļu vai algas, šāds ierobežojums faktiski liedz viņiem piedalīties šādos 
kursos.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izņēmuma gadījumos, kad ir 
nepieciešams ātri sniegt finanšu 
palīdzību, lai saglabātu darbvietas, 
piemēram, ja slēgtu uzņēmumu plāno 
pārņemt no tā atlaistie darbinieki, 
attiecīgo summu var sniegt 
priekšfinansējuma veidā vai kā valsts vai 
valsts atzītas organizācijas, kas atbildīga 
par šādu finanšu intervenci, avansu, jo 
tiesu, kas darbojas ar pārņemšanas 
lietām, noteiktie termiņi parasti ir īsāki 
nekā termiņi, ko paredz šajā regulā 
noteiktā procedūra.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izdevumi atbilstīgi 7. panta 3. punktam 
ir attiecināmi līdz ziņojuma iesniegšanas 
termiņam.

6. Izdevumi atbilstīgi 7. panta 3. punktam 
ir attiecināmi līdz noslēguma ziņojuma 
iesniegšanas termiņam.

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka tas ir noslēguma ziņojums, nevis starpposma ziņojums.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu vai līdz datumam, kas paredzēts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, dalībvalsts Komisijai 
iesniedz starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, ietverot 

1. Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas dienas saskaņā ar 8. panta 
1. punktu dalībvalsts Komisijai iesniedz 
starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, tostarp par 
finansējumu, grafiku un līdz šim īstenoto 
pasākumu veidu, kā arī par to, kāda atlaisto 
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informāciju par finansējumu, grafiku un 
līdz šim īstenoto pasākumu veidu, kā arī 
informāciju par to, kāda atlaisto darba 
ņēmēju proporcionālā daļa 12 mēnešu laikā 
pēc pieteikuma iesniegšanas datuma no 
jauna iesaistījusies darba tirgū vai uzsākusi
jaunu darbību.

darbinieku proporcionālā daļa 15 mēnešu
laikā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas
no jauna iekļāvusies darba tirgū vai sākusi
jaunu darbību.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem. Arī ierosinātais laikposms ir pārāk mazs, lai gūtu pareizu 
priekšstatu par konkrētiem darba atsākšanas rādītājiem. Šāda situācija radusies tāpēc, ka 
dalībvalstis nesāk īstenošanas pasākumus, kamēr iestādes nav saņēmušas fonda atļauju.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 16. panta 
4. punktā minētā laikposma beigām 
dalībvalsts iesniedz Komisijai noslēguma
ziņojumu par finansiālā ieguldījuma 
īstenošanu, tostarp informāciju par 
pasākumu veidu un galvenajiem 
rezultātiem, mērķa darba ņēmēju un viņu 
nodarbinātības statusa raksturojumu, kā arī 
paziņojumu, kurā iekļauts izdevumu 
pamatojums un attiecīgā gadījumā norādīti 
papildu pasākumi tiem, ko finansē ESF.

2. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 16. panta 
4. punktā minētā laikposma beigām 
dalībvalsts iesniedz Komisijai sīki 
izklāstītu ziņojumu par finansiālā 
ieguldījuma īstenošanu, tostarp informāciju 
par pasākumu veidu un galvenajiem 
rezultātiem, mērķdarbinieku un viņu 
nodarbinātības statusa raksturojumu, kā arī 
paziņojumu, kurā iekļauts izdevumu 
pamatojums un attiecīgā gadījumā norādīti 
papildu pasākumi tiem, ko finansē no ESF.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kad vien iespējams, datus sadala pa 
dzimumiem.
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divgadu ziņojums Gada ziņojums

Pamatojums

Piemērotāks ir gada ziņojums, nevis divgadu ziņojums, jo tā iespējams pareizi novērtēt fonda 
darbību. Tādā veidā var veicināt pieredzes apguvi visos līmeņos un paraugprakses 
īstenošanu — pierādīts, ka attiecībā uz EGF tas ir būtiski.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas iepriekšējos divos gados
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām 
darbībām, tostarp to, kā tās papildina citu 
Savienības fondu finansētās darbības, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētās darbības, un 
sniegtā finansiālā ieguldījuma izbeigšanu. 
Turklāt tajā jāietver arī informācija par 
tiem pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai 
ticis samazināts to finansējuma apmērs 
nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
neatbilstības dēļ.

1. Katru gadu līdz jūnijam un pirmo reizi 
2015. gadā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei visaptverošu 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo regulu 
un Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā 
galveno uzmanību pievērš EGF 
sasniegtajiem rezultātiem un, konkrētāk,
ietver informāciju, kas saistīta ar 
iesniegtajiem pieteikumiem, pieņemtajiem 
lēmumiem, finansētajām darbībām, tostarp 
statistiku par to darbinieku īpatsvaru 
katrā dalībvalstī, kuri no jauna 
iekļāvušies darba tirgū, un to, kā tās 
papildina citu Savienības fondu finansētās 
darbības, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) finansētās 
darbības, un par sniegtā finansiālā 
ieguldījuma izbeigšanu. Turklāt tajā būtu 
jāietver arī informācija par tiem 
pieteikumiem, kuri noraidīti vai kuru
finansējuma apmērs samazināts
nepietiekamu apropriāciju vai neatbilstības 
dēļ. Visus ziņojumā sniegtos datus, kad 
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vien iespējams, sadala pa dzimumiem.

Pamatojums

Piemērotāks ir gada ziņojums, nevis divgadu ziņojums, jo tā iespējams pareizi novērtēt fonda 
darbību. Tādā veidā var veicināt pieredzes apguvi visos līmeņos un paraugprakses 
īstenošanu — pierādīts, ka attiecībā uz EGF tas ir būtiski. Ziņojumā būtu arī jānorāda, kā 
veiktās darbības ir ietekmējušas darba atsākšanas rādītājus.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņojumu informācijas nolūkos nosūta 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, Reģionu komitejai un 
sociālajiem partneriem.

2. Ziņojumu informācijas nolūkā nosūta 
Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai 
un sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līdz 2018. gada 30. jūnijam —
starpposma novērtējumu par sasniegto 
rezultātu efektivitāti un ilgtspējību;

(a) līdz 2017. gada 30. jūnijam —
starpposma novērtējumu par sasniegto 
rezultātu efektivitāti un ilgtspējību;

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdz 2022. gada 31. decembrim – ex-
post novērtējumu ar ārējo ekspertu 
palīdzību, lai noteiktu EGF ietekmi un tā 
pievienoto vērtību.

(b) līdz 2021. gada 31. decembrim — ex-
post novērtējumu ar ārējo ekspertu 
palīdzību, lai noteiktu EGF ietekmi un tā 
pievienoto vērtību.
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Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējuma rezultātus informācijas 
nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
sociālajiem partneriem.

2. Novērtējuma rezultātus informācijas 
nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Revīzijas palātai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 
Reģionu komitejai un sociālajiem 
partneriem. Novērtējumā iekļautie 
ieteikumi būtu jāņem vērā, izstrādājot 
jaunas programmas nodarbinātības un 
sociālo lietu jomā.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajos novērtējumos norāda 
pieteikumu skaitu un informāciju par 
programmu rezultātiem pa valstīm un 
nozarēm, lai varētu novērtēt, vai EGF 
finansējums sasniedz tā mērķsaņēmējus.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošināšanu, ka izdevumi, kas 
pamatoti ar pārbaudāmiem apliecinošajiem 
dokumentiem, ir pareizi un patiesi;

(c) nodrošināšanu, ka izdevumi, kas 
pamatoti ar pārbaudāmiem apliecinošajiem 
dokumentiem, ir likumīgi un patiesi;

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstij jāveic vajadzīgās finansiālās 
korekcijas, ja konstatēti pārkāpumi. 
Dalībvalsts veiktās korekcijas izpaužas kā 
visa finansiālā ieguldījuma vai tā daļas 
atcelšana. Dalībvalsts atgūst visas summas, 
kas zaudētas atklāto pārkāpumu rezultātā, 
atmaksā tās Komisijai un, ja attiecīgā 
dalībvalsts summu laikus neatmaksā, tad 
automātiski piemēro procentus.

3. Dalībvalsts veic vajadzīgās finansiālās 
korekcijas, ja konstatēti pārkāpumi. 
Dalībvalsts veiktās korekcijas izpaužas kā 
visa finansiālā ieguldījuma vai tā daļas 
atcelšana. Dalībvalsts atgūst visas summas, 
kas zaudētas atklāto pārkāpumu rezultātā, 
un atmaksā tās Komisijai.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, atbildot par Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta izpildi, veic 
vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, vai 
finansētās darbības ir īstenotas, vadoties 
pēc pareizas un efektīvas finanšu 
pārvaldības principiem. Pieteikuma 
iesniedzējas dalībvalsts pienākums ir 
nodrošināt, lai tai būtu vienmērīgi 
strādājošas pārvaldības un kontroles 
sistēmas; Komisija pārliecinās, ka šādas 
sistēmas pastāv.

4. Komisija, atbildot par Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta izpildi, veic 
vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, vai 
finansētās darbības ir īstenotas, vadoties 
pēc pareizas un efektīvas finanšu 
pārvaldības principiem. Pieteikuma 
iesniedzējas dalībvalsts pienākums ir 
nodrošināt, lai tai būtu vienmērīgi 
strādājošas pārvaldības un kontroles 
sistēmas; Komisija pārliecinās, ka šādas 
sistēmas pastāv. Ja tiek atklātas 
nelikumības, kļūdaini izmaksātās summas 
būtu jāatgūst galvenokārt ar 
kompensēšanas palīdzību. Attiecīgos 
gadījumos, lai aizsargātu Savienības 
finansiālās intereses saskaņā ar Līguma 
325. pantu, var noteikt efektīvus, 
samērīgus un preventīvus sodus. 
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Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad pasākuma izmaksu 
faktiskā summa ir mazāka par provizorisko 
summu, kas paziņota saskaņā ar 15. pantu, 
Komisija var pieņemt lēmumu, izmantojot 
īstenošanas aktu, kurā pieprasīts, lai 
dalībvalsts atmaksā attiecīgo saņemto 
finansiālā ieguldījuma summu.

1. Gadījumos, kad pasākuma izmaksu 
faktiskā summa ir mazāka par provizorisko 
summu, kas paziņota saskaņā ar 15. pantu,
un ja līdzekļu atgūšana ar kompensēšanas 
palīdzību nav īstenojama, Komisija
pieņem īstenošanas aktus, pieprasot, lai 
dalībvalsts atmaksā attiecīgo saņemto 
finansiālā ieguldījuma summu. 

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 21. un 22. panta, atbalstu 
lauksaimniekiem pārvalda un kontrolē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr…par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību.

svītrots

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana
1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
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2. Šajā regulā minētās deleģēšanas 
pilnvaras piešķir uz nenoteiktu laiku no 
dienas, kad stājas spēkā šī regula.
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 4. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētus aktus.
Ar atsaukšanas lēmumu pārtrauc 
deleģēšanas pilnvaras, kas norādītas 
minētajā lēmumā. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
minētajā lēmumā norādītā vēlākā datumā. 
Tas neietekmē jau pastāvošu deleģētu 
aktu spēkā esamību.
4. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 4. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja 2 mēnešu laikā pēc šā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši pret to iebildumus 
vai, ja pirms minētā termiņa beigām, gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka neizteiks 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas minēto termiņu 
pagarina par 2 mēnešiem.

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.
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PASKAIDROJUMS

EGF tika izveidots, lai sniegtu ES instrumentu, ar kuru tā var izrādīt solidaritāti ar pasaules 
tirdzniecības modeļu būtisko strukturālo izmaiņu rezultātā atlaistajiem darbiniekiem un 
atbalstīt viņus. Pēc tam tas tika paplašināts, iekļaujot darbiniekus, kas atlaisti tiešā globālās 
finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā. Šajā sakarā ir ļoti žēl, ka šī krīzes atkāpe netika 
atjaunota Padomes bloķējošā mazākuma dēļ, lai gan tās turpināšanu stingri atbalstīja Komisija 
un Eiropas Parlaments. 2009. un 2010. gadā 82 % iesniegumu EGF bija balstīti uz krīzes 
atkāpes kritēriju, un šajā pašā periodā fondu izmantoja 10 % atlaisto darbinieku ES. Tādēļ 
Komisijas priekšlikums iekļaut neparedzētu krīzi regulējuma darbības jomā ir atzinīgi 
vērtējams, jo tas ļauj fondam apmierināt atlaisto darbinieku reālās vajadzības.

Daži no Komisijas priekšlikumiem ir atbilde uz bažām un ieteikumiem, kas uzsvērti EGF 
starpposma novērtējumā, tādēļ tiem būtu jādod pievienotā vērtība fonda darbībai. Tomēr ir 
vairākas nepilnības, kā arī neatbilstošs mēģinājums panākt, lai EGF reaģētu uz tirdzniecības 
nolīgumiem, un tam varētu būt liela negatīva ietekme uz lauksaimniecības ražīgumu.

Papildu priekšlikumi

EGF ir jāpadara pievilcīgāks un vieglāk izmantojams dalībvalstīm. Šajā sakarā ir jāpieliek 
visas pūles, lai uzlabotu saziņu un sadarbību:

a) starp Komisiju un valstu/reģionu/vietējām iestādēm, kas atbild par fonda pārvaldību;

b) valstu līmenī — starp atbildīgajām valsts iestādēm, sociālajiem partneriem, atsevišķiem 
darbiniekiem un dažādām iesaistītajām aģentūrām. Komisijai būtu jānodrošina dalībvalstīm 
iespēja mācīties no paraugprakses un, ja nepieciešams, jāpiedāvā tām vajadzīgās konsultācijas 
un ieteikumi.

Ņemot vērā, cik ārkārtīgi svarīga ir labi plānota un efektīva fonda pārvaldība, dalībvalstīm un 
Komisijai nepieciešams atbilstošs budžets. Piesakoties fonda finansējumam vienu atsevišķu 
reizi vai neregulāri, jo īpaši sākotnējo pieteikumu gadījumos, var rasties lielākas izmaksas, 
nekā paredzēts. Starpposma novērtējumā ieteikts, ka “lai process noritētu netraucēti, ir 
nepieciešams daudz labi organizētas saziņas, koordinācijas un kopīga darba”. Tas var maksāt 
dārgi, taču tas ir vērtīgs ieguldījums, jo ir pierādījies, ka tas dod labākus rezultātus.

Elastīga pieeja, grozot individualizēto pakalpojumu sarakstu, uzlabos fonda efektivitāti, ļaujot 
tam vairāk apmierināt darbinieku vajadzības, reaģēt uz valdošo ekonomisko situāciju un 
jebkuru prasmju trūkumu ekonomikā.
Līdzfinansējuma jautājums dalībvalstīm ir sevišķi svarīgs, un ir pierādījies, ka 50 % līmenis 
attur tās no lielākas fonda izmantošanas. Es atbalstu pašreizējo priekšlikumu paaugstināt 
līdzfinansējuma likmi dažām dalībvalstīm līdz 65 %, bet ierosinu automātisku 75 % 
līdzfinansējuma likmi tām dalībvalstīm, kas saņem finansiālu palīdzību saskaņā ar kādu no 
nosacījumiem, kuri paredzēti 77. pantā Regulā (EK) Nr. 1083/2006, kas grozīta ar Regulu 
(ES) Nr. 1311/2011, vai no Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta.
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Viens no biežākajiem pārmetumiem EGF ir, ka tas reaģē pārāk lēni. Neskatoties uz fonda 
struktūru, uzskatu, ka tomēr ir iespējams uzlabot tā efektivitāti laika ziņā, nosakot stingrākus 
termiņus. Dalībvalstīm būtu jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu reaģēšanu uz plānotajām vai 
paziņotajām atlaišanām, cik drīz vien iespējams, un sāktu pasākumu īstenošanu, tiklīdz tās 
iesniedz pieteikumu fondā. Ja ir tas ir resursu jautājums, piemērota dalībvalstu rīcība varētu 
būt vispirms sākt lētāko pasākumu īstenošanu.

Aicinu dalībvalstis vairāk izmantot 4. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, kas ļauj visām 
dalībvalstīm, bet jo īpaši mazākām dalībvalstīm vai reģioniem, piekļūt EGF arī tad, ja visi 
intervences kritēriji nav izpildīti. Ņemot vērā, ka līdz šim saskaņā ar šiem kritērijiem 
izmantojums ir bijis neliels, ierosinu Komisijai izstrādāt īpašas pamatnostādnes un sniegt 
atbilstošu informāciju par kritērijiem, kas tiks piemēroti šajos apstākļos. Nenoteiktība attur 
dalībvalstis, jo tās nevēlas dot cerības atlaistajiem darbiniekiem vai lieki tērēt laiku 
pieteikumiem, kas netiek pieņemti.

Lai EGF dotu reālu pievienoto vērtību, tā darbībai jābūt plašākai, nekā tas jau noteikts valstu 
tiesību aktos, koplīgumos utt. Tas nodrošinās papildu ieguvumus darbiniekiem, kā arī papildu 
pamanāmību un leģitimitāti fondam. Dalībvalstīm, kur tas iespējams, būtu jāizmanto EGF kā 
iespēja izstrādāt jaunas, novatoriskas un dinamiskas pieejas, kā palīdzēt darbiniekiem 
atgriezties darbavietās.

EGF starpposma novērtējumā uzsvērts, ka galvenais panākumu faktors, lai pēc iespējas 
palielinātu tā ietekmi un pievienoto vērtību, ir individualizētu un intensīvāku pasākumu 
kopuma piedāvāšana. Tam nepieciešama jau no paša sākuma obligāta un nepārtraukta 
apspriešanās ar darbiniekiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem. Turklāt nepieciešams zināms 
elastīgums, ja darbinieki vēlas apmeklēt kursus, kuru ilgums ir divi gadi vai vairāk. EGF būtu 
jāgarantē, ka tiek segta mācību maksa par pilniem diviem gadiem, ja darbinieks sāk kursu 
nākamā iespējamā semestra sākumā, kas nedrīkst būt vēlāk kā vienu gadu pēc dalībvalsts 
sākotnējā pieteikuma dienas.

Maksimālā ierosinātā summa 7 gadu periodam (2014–2020) ir EUR 3 miljardi ar maksimālo 
gada izlietojumu EUR 429 miljonu apmērā. Paskaidrojumā tiek ieteikts maksimālais apjoms 
lauksaimniecībai EUR 2,5 miljardi, taču tas ir tikai maksimālais apjoms, nevis fiksēta summa.
Visiem saņēmējiem maksātās summas būs pilnībā atkarīgas no pieteikumu skaita attiecīgajā 
gadā. Uz to attieksies arī gada maksimālais izmantojums un prasība, ka vismaz vienai 
ceturtdaļai no EGF gada maksimālās summas jāpaliek pieejamai līdz katra gada 
1. septembrim, lai segtu vajadzības, kas rodas līdz gada beigām. Komisijai ir papildus 
jāprecizē, kā nauda tiks sadalīta, ja pieteikumi fondā pārsniegs gada maksimālo izmantojumu 
un ja atbalsta pieteikumā fondam pirms attiecīgā gada 1. septembra būs ierosināts visu vai 
lielāko daļu no piešķīruma izmantot līdz minētajam datumam.

Priekšlikums attiecas uz darbiniekiem ar līgumiem uz noteiktu laiku, pagaidu darba aģentūru 
darbiniekiem, mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem vadītājiem un 
pašnodarbinātiem darbiniekiem (tostarp lauksaimniekiem), kā arī visiem mājsaimniecības 
locekļiem, kas aktīvi nodarbināti uzņēmumā. Ir svarīgi, lai pret visiem darbiniekiem būtu 
vienāda attieksme un viņiem būtu piekļuve EGF ar vienādiem nosacījumiem, tādēļ 
priekšlikums ieviest deleģētos aktus par lauksaimnieku iekļaušanu nav piemērots veids 
turpmākai darbībai.
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No lauksaimniecības viedokļa ierosinātās summas būtu pilnīgi neatbilstošas, lai kompensētu 
jebkuru būtisku tirdzniecības nolīgumu. Saskaņā ar detalizētu ietekmes novērtējumu, ko 
veicis Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts, vērienīgākās daudzpusējās liberalizācijas sarunas 
ar visiem PTO locekļiem ietvertu EUR 7,75 miljardu zaudējumu lauksaimniekiem. Pat ja šo 
skaitli samazinātu par 50 %, naudas apjoms, kas varētu būt pieejams no EGF, joprojām būtu 
nepietiekams. Ņemot vērā, ka ierosinātais periods, kurā lauksaimnieki varētu izmantot fondu, 
sākas no nolīguma parafēšanas un beidzas trīs gadus pēc tā pilnīgas īstenošanas, tas ierobežo 
summu katram atsevišķam tirdzniecības līgumam. Ņemot vērā arī gada izlietojumu, kas 
noteikts EUR 429 miljonu apmērā, un nenoteiktību par summām, kas varētu būt pieejamas, 
tas papildus uzskatāmi parāda, ka EGF nav piemērots, lai kompensētu reālus prognozētos 
zaudējumus lauksaimniecības nozarē. Uzskatu, ka lauksaimnieki tika iekļauti deleģētajos 
aktos vienkārši tādēļ, lai dotu nodrošinājumu Komisijai un lai būtu vieglāk noslēgt 
tirdzniecības nolīgumu, kas bija nepieņemams lauksaimniecībai. Ja šāds nolīgums tiktu 
parakstīts, ES būtu jāizveido atsevišķs pielāgots instruments ar pietiekamu budžetu. Jebkāds 
vienkāršāks ceļš nodarītu būtisku kaitējumu lauksaimniecības nozarei.

ES jāatgriežas pie izaugsmes ar programmu dinamiskai darbvietu izveidei, pretējā gadījumā 
mēs varam pieredzēt ekonomikas atveseļošanos bez jaunām darbvietām. EGF var palīdzēt 
sasniegt minētos mērķus, atbalstot atlaistos darbiniekus darba meklēšanas, kvalifikācijas 
celšanas/pārkvalificēšanās vai pašnodarbinātā statusa laikā saskaņā ar stratēģiju 
“Eiropa 2020”. Fonda novērtējumā tika ziņots par nodarbinātības atsākšanās rādītāju 48,1 %, 
un vairumā gadījumu šis rādītājs vidējā termiņā palielinājās. Tika ziņots arī, ka EGF atbalstījis 
dažas no darbinieku grupām, kurām visgrūtāk palīdzēt. Turklāt tika norādīts, ka daudzi 
atbalsta saņēmēji ir būtiski paaugstinājuši savu pašapziņu, atjaunojuši un uzlabojuši darba 
meklēšanas prasmes un citas prasmes un spējas, un, lai arī ne visi atbalsta saņēmēji veiksmīgi 
dabūja darbu, atbalsts tomēr paaugstināja viņu nodarbinātības izredzes. Novērtējumā arī 
norādīts, ka EGF līdzfinansētie pasākumi palīdzējuši novērst bezdarba situācijas 
pasliktināšanos.
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU

Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu
komitejas priekšsēdētājai
BRISELĒ

Temats: atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads) 
(COM(2010)0608 – C7 0319/2011 – 2011/0269(COD))

Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskajai komitejai 2020. gada 30. augustā nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu tai prasījāt sniegt atzinumu par to, vai ir piemēroti svītrot LESD 42. un 43. pantu no 
juridiskā pamata priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads), pamatojoties uz to, ka šāds grozījums 
ir ietverts EMPL ziņojuma projektā.

Komisija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads) (COM(2011)0608) sagatavoja, pamatojoties uz LESD 
175. pantu, kā arī 42. un 43. pantu, un pēc tam tas tika iesniegts Eiropas Parlamentam saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru.

Parlamenta Juridiskais dienests savā 2012. gada 13. septembra dienesta vēstulē norādīja, ka, 
pieņemot ziņojuma projektā ietvertos iesniegtos grozījumus, priekšlikumam būtu jāpamatojas 
uz LESD 175. pantu.

Juridiskā komiteja savā 2012. gada 18. septembra sanāksmē, kurā tika izskatīts Jūsu lūgums, 
pieņēma lēmumu atlikt jautājuma par juridisko pamatu izskatīšanu pēc EMPL balsojuma, lai 
varētu labāk izvērtēt juridiskā pamata izmaiņu atbilstību ziņojuma saturam. Tā kā EMPL 
2012. gada 6. novembra sanāksmē balsoja ar priekšlikumu, pieņemot referentes ierosinātās 
juridiskā pamata izmaiņas, es varu Jūs iepazīstināt ar Juridiskās komitejas atzinumu, kas tika 
pieņemts pēc 2012. gada 27. novembra komitejas sanāksmes.

Vispārīga informācija

1. Priekšlikums

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) sākotnēji tika izveidots laika posmam no 
2007. līdz 2013. gadam1, lai Savienībai būtu instruments, kas nodrošinātu īpašu, vienreizēju 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.).
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atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti lielu strukturālu pārmaiņu dēļ, ko izraisījusi pieaugošā 
ražošanas un tirdzniecības modeļu globalizācija. Ņemot vērā finanšu un ekonomikas krīzi 
2008. gadā, EGF tika pārskatīts attiecībā uz periodu no 2009. gada 1. maija līdz 2011. gada 
30. decembrim, lai sniegtu atbalstu darbiniekiem, kas atlaisti krīzes tiešas ietekmes dēļ1.
Komisija ierosināja2 pagarināt šo krīzes laikā ieviesto atkāpi līdz 2013. gada 31. decembrim, 
t. i., līdz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 īstenošanas perioda beigām.

Tagad Komisija ir iesniegusi attiecīgu priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt, lai EGF kā 
ārkārtas intervences instruments turpinātu darbību laika posmā no 2014. līdz 2012. gadam 
saskaņā ar pamatprincipiem, kas noteikti DFS 2014.–2020. gadam. Pašreizējās ierosinātās 
EGF regulas galvenie aspekti ir šādi: darbinieku papildu kategoriju iekļaušana; globalizācijas 
seku un neparedzētu krīžu, kā arī jaunu tirdzniecības nolīgumu negatīvās ietekmes uz 
lauksaimniekiem ietveršana; lielāks uzsvars uz aktīviem pasākumiem, ieviešot ierobežojumu 
pabalstiem, par kuriem var saņemt atbalstu; administratīvā sloga samazināšana, vienkāršojot 
procedūras un saīsinot to ilgumu.

Attiecībā uz lauksaimniekiem ierosinātajā regulā ir īpaši noteikumi, kas ļauj dalībvalstīm 
iesniegt pieteikumus par lauksaimniekiem paredzēta finansiāla ieguldījuma saņemšanu, lai 
laika posmā pēc attiecīgā nolīguma parafēšanas un trīs gadus pēc liberalizācijas pasākumu 
īstenošanas palīdzētu viņiem pielāgoties jaunajai tirgus situācijai, ko rada ES noslēgtie 
tirdzniecības nolīgumi ar nosacījumu, ka šie pasākumi būtiski palielina ES importa apjomu un 
ievērojami samazina cenas ES, valsts vai reģionālā līmenī. Tādēļ priekšlikumā ir ietverti 
vairāki noteikumi, kas jo īpaši attiecas uz lauksaimniekiem, piemēram, darbības joma 
(2. panta c) punkts), intervences kritēriji (4. panta 3. punkts), darbinieki, kas tiesīgi saņemt 
atbalstu (6. panta c) punkts), atbilstīgās darbības (7. panta 1. punkts), pieteikumi (8. panta 
2. punkta a) apakšpunkts) un atbilstīgie izdevumi (14. pants). Detalizētāki noteikumi par 
intervences kritērijiem Komisijai ir jānosaka ar deleģētajiem aktiem (4. panta 3. punkts un 
24. pants). Lauksaimnieku atbalsta finansiālā pārvaldība ir paredzēta, ievērojot gaidāmo 
regulu par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību 
(23. pants).

2. EMPL komitejā 2012. gada 6. novembrī pieņemtais ziņojums
EMPL referente Marian Harkin ziņojuma projektā ierosināja izdarīt grozījumus Komisijas 
priekšlikumā un svītrot lauksaimniekiem paredzētos īpašos pasākumus. Lauksaimnieki tomēr 
jāatstāj ierosinātās regulas darbības jomā, taču viņiem jāievēro tādi paši noteikumi kā 
pārējiem darbiniekiem. Referente arī ierosināja svītrot no juridiskā pamata LESD 42. un 
43. pantu.

Pieņemot ziņojumu, EMPL piekrīt tam, ka no juridiskā pamata tiek svītrots LESD 42. un 
43. pants. Tekstā tiek svītrotas atsauces uz lauksaimniekiem, tostarp visi viņiem paredzētie 
īpašie noteikumi (sal. grozījumus Nr. 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
59, 70, 84, 89, 93, 106, 107). Ziņojumā vairākkārt minētais pamatojums ir šāds:
“Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.).
2 Komisijas 2011. gada 10. jūnija priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (COM(2011)0336).
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atlaistajiem darbiniekiem”.

3. Apspriežamie juridiskie pamati

a) Priekšlikuma juridiskais pamats

Priekšlikums pamatojas uz LESD 175. pantu, kā arī LESD 42. un 43. pantu.

LESD 175. pants ir formulēts šādi:

“Dalībvalstis īsteno un koordinē savu ekonomikas politiku tā, lai turklāt sasniegtu 174. pantā 
noteiktos mērķus. Savienības politikas un rīcības noteikšanā un īstenošanā, kā arī iekšējā 
tirgus ieviešanā, ņem vērā 174. pantā izvirzītos mērķus, kā arī veicina to sasniegšanu. Šo 
mērķu sasniegšanu Savienība atbalsta arī ar darbībām, ko tā veic, izmantojot struktūrfondus 
(Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu), Eiropas Investīciju banku un citus pastāvošos 
finanšu instrumentus.

[...]

Ja izrādās, ka vajadzīga īpaša rīcība, kas nav fondu kompetencē, un neskarot pasākumus, par 
kuriem lēmumi pieņemti saskaņā ar Savienības politiku citās jomās, Eiropas Parlaments un 
Padome to var paredzēt saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.”

LESD 174. pants, uz kuru LESD 175. pantā norādīta atsauce, ir formulēts šādi:

“Lai veicinātu tās vispārēju harmonisku attīstību, Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Savienība jo īpaši tiecas mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un 
vismazāk attīstīto reģionu atpalicību.

Šajā kontekstā īpaša uzmanība ir veltīta lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, galējie ziemeļu reģioni ar mazu iedzīvotāju blīvumu, kā 
arī salas un pārrobežu un kalnu reģioni.”

LESD 42. un 43. pants, kuri arī ir daļa no Komisijas ieteiktā juridiskā pamata, ir formulēti 
šādi:

“LESD 42. pants

Šā Līguma nodaļa par konkurenci attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu un 
tirdzniecību tikai tiktāl, ciktāl to noteicis Eiropas Parlaments atbilstīgi 43. panta 2. punktam 
un saskaņā ar minētajos punktos paredzēto procedūru, ievērojot 39. pantā izvirzītos mērķus.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma var atļaut piešķirt atbalstu:
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a) lai aizsargātu uzņēmumus, kuriem traucējumus rada strukturāli vai dabas apstākļi;
b) saskaņā ar ekonomikas attīstības programmām.

LESD 43. pants

1. Komisija iesniedz priekšlikumus par kopējas lauksaimniecības politikas izstrādi un 
ieviešanu, tostarp paredzot aizstāt valstu lauksaimniecības tirgu organizācijas ar vienu no 
40. panta 1. punktā paredzētajām kopīgās organizācijas formām, kā arī priekšlikumus par to,
kā īstenot šajā sadaļā izklāstītos pasākumus.

Izstrādājot šos priekšlikumus, ņem vērā šajā sadaļā iztirzāto lauksaimniecības jautājumu 
savstarpējo atkarību.

2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju izveido lauksaimniecības tirgu kopīgo 
organizāciju, kas paredzēta 40. panta 1. punktā, kā arī citus noteikumus, kas vajadzīgi kopējās 
lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanai.

3. Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un 
kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu, kā arī par zvejas iespēju noteikšanu un piešķiršanu.
[...]”

b) Ierosinātās juridiskā pamata izmaiņas

EMPL ir prasījusi Juridiskajai komitejai sniegt atzinumu par to, vai ir piemēroti svītrot LESD 
42. un 43. pantu no juridiskā pamata, lai juridisko pamatu veidotu tikai LESD 175. pants.

Analīze

1. Tiesas noteiktie principi
Atsevišķi principi attiecībā uz juridiskā pamata izvēli izriet no Tiesas judikatūras. Pirmkārt, 
ņemot vērā juridiskā pamata sekas gan no materiāltiesiskās kompetences, gan procesuālā 
viedokļa, pareizai juridiskā pamata izvēlei ir izšķiroša nozīme1. Otrkārt, saskaņā ar LES 
13. panta 2. punktu katra iestāde darbojas atbilstoši Līgumā noteiktajām pilnvarām2. Treškārt, 
saskaņā ar Tiesas judikatūru, “izvēloties Kopienas pasākuma juridisko pamatu, jābalstās uz 
objektīviem faktoriem, ko var pārbaudīt tiesā, un pie tādiem faktoriem cita starpā pieder arī 
pasākuma mērķis un saturs”3. Visbeidzot, attiecībā uz vairākiem juridiskajiem pamatiem, —
ja Savienības tiesību akta analīze parāda, ka tam ir divi mērķi vai ka tam ir divas daļas, un ja 
vienu no tām var atzīt par galveno vai dominējošo, bet otrai ir tikai palīgraksturs, tad tiesību 
akts ir jābalsta tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, ar ko saistīts galvenais vai 
dominējošais mērķis vai daļa4. Bet ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai aspekti, kas 

                                               
1 Atzinums lietā 2/00 Carthagna protokols, 2001., Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts; lieta C-370/07 
Komisija/Padome, 2009., Krājums, I-8917. lpp., 46.–49. punkts; atzinums lietā 1/08, Vispārēja vienošanās par 
pakalpojumu tirdzniecību, 2009., Krājums, I–11129. lpp., 110. punkts.
2 Lieta C-403/05 Parlaments/Komisija, 2007., Krājums, I-9045. lpp., 49. punkts un tajā citētā judikatūra.
3 Skatīt jaunāko spriedumu lietā C-411/06 Komisija/ Parlaments un Padome, Krājums, 2009., I-7585. lpp.
4 Lieta C-42/97 Parlaments/Padome, 1999., Recueil, I-868. lpp., 39.–40. punkts; lieta C-36/98 Spānija/Padome, 
2001., Recueil, I-779. lpp., 59. punkts; Lieta C-211/01 Komisija/Padome, 2003., Recueil, I-8913. lpp., 
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savstarpēji ir nesaraujami saistīti un vienlīdz svarīgi, tad šādam tiesību aktam jābalstās uz 
vairākiem attiecīgajiem Līguma noteikumiem1.

2. Komisijas ierosinātās regulas mērķi un saturs
Ierosinātās regulas mērķis ir izveidot Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) uz 
daudzgadu finanšu shēmas darbības laiku, kas ilgst no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim (1. panta 1. punkts), un tas ļautu veicināt Savienībā ekonomikas izaugsmi un 
nodarbinātību, ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar darbiniekiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
pasaules tirdzniecības modeļos ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas, ko izraisījusi 
globalizācija, negaidītas krīzes situācijas vai lauksaimniecības nozari ietekmējoši 
tirdzniecības nolīgumi, kā arī sniegt finansiālu atbalstu šādu darbinieku ātrai atkaliekļaušanai
darba tirgū vai viņu lauksaimniecisko darbību maiņai vai pielāgošanai (1. panta 2. punkts).

Attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētajiem pasākumiem priekšlikuma 5. apsvērumā ir 
skaidrots, ka EGF darbības joma būtu jāpaplašina, lai atvieglotu lauksaimnieku pielāgošanos 
jaunajai tirgus situācijai, kas radusies, noslēdzot starptautiskus tirdzniecības nolīgumus 
lauksaimniecības nozarē, tādējādi izraisot pārmaiņas vai būtisku pielāgošanu skarto zemnieku 
lauksaimnieciskajā darbībā, lai palielinātu viņu strukturālo konkurētspēju un veicinātu pāreju 
uz darbībām, kas nav saistītas ar lauksaimniecību. Sīkāks skaidrojums par lauksaimnieku 
iekļaušanu instrumentā ir sniegts 8. apsvērumā.

Sīkāks izklāsts par ierosinātajiem pasākumiem, lai sasniegtu šos mērķus, un jo īpaši par 
pasākumiem, kas paredzēti lauksaimniekiem, ir sniegts augstāk (sadaļas “Vispārīga 
informācija” 1. punktā).

3. Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats
Komisija savu izvēli attiecībā uz duālu juridisko pamatojumu (LESD 175. pantu un LESD 
42. un 43. pantu) ir pamatojusi šādi: LESD 175. panta 3. daļa ļauj Eiropas Parlamentam un 
Padomei rīkoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru [..], ja izrādās, ka vajadzīga 
īpaša rīcība, kas nav struktūrfondu un kopējās lauksaimniecības politikas kompetencē. Tā 
norāda arī, ka attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētajiem pasākumiem EGF atbalstu var 
uzskatīt par palīdzību lauksaimniecības darbībām un par pasākumu, kas veikts, lai sasniegtu 
Savienības lauksaimniecības politikas mērķi, un tādēļ 42. un 43. pants būtu atbilstošs 
juridiskais pamats šiem pasākumiem2.

Šie darbinieku atbalsta pasākumi tik tiešām nepārprotami ir pasākumi, kas paredzēti 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanai, jo īpaši tādu konkrētu problēmu 
novēršanai, kuras var rasties un kavēt kohēziju. Tātad tie ir pasākumi, kuriem LESD 
175. pants būtu piemērots juridiskais pamats.

Tomēr pasākumos, kurus plānots īstenot lauksaimniecības nozarē, nav ietverts tāds aspekts, 
kas ļautu mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību (sal. LESD 174. panta 2. punkts). Turpretī EGF, domājot par 

                                                                                                                                                  
39. punkts.
1 Lieta C-165/87 Komisija/Padome, Recueil, 1988.., 5545. lpp., 11. punkts; Lieta C-178/03, Komisija/ Eiropas 
Parlaments un Padome, 2006., Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts.
2 COM(2011)0608, paskaidrojuma raksts, 8. lpp.
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lauksaimniekiem, ir izstrādāts kā solidaritātes un krīzes novēršanas instruments, lai mazinātu 
jaunu tirdzniecības nolīgumu negatīvo ietekmi uz īpašām lauksaimnieciskām darbībām.
LESD 39. panta 1. punktā ir noteikti kopējās lauksaimniecības politikas mērķi, tostarp 
c) apakšpunktā norādot mērķi “stabilizēt tirgus”1, un LESD 39. panta 2. punktā ir minēti 
aspekti, kas jāņem vērā kopējās lauksaimniecības politikas izstrādes gaitā, — abi šie punkti 
attiecas uz “lauksaimniecības īpatnībām, ko rada lauksaimniecības sociālā struktūra un dažādu 
lauksaimniecības reģionu struktūras un dabas apstākļu atšķirības”2.

LESD 43. panta 2. punktu var uzskatīt par kopējās lauksaimniecības politikas vispārīgo 
juridisko pamatu. LESD 42. pants attiecas uz konkurences noteikumu piemērošanu un valsts 
atbalsta piešķiršanas atļaušanu.

Tādējādi var konstatēt, ka Komisijas ierosinātajam regulas priekšlikumam tiešām būtu 
jāpamatojas uz LESD 175. panta 3. daļu, LESD 42. pantu un 43. panta 2. punktu.

4. EMPL ziņojumā ierosinātās izmaiņas Komisijas priekšlikumā
2012. gada 6. novembrī pieņemtajā EMPL ziņojumā ierosināts svītrot no priekšlikuma visus 
īpašos lauksaimniecības politikas mērķus. Regulas priekšlikumā ierosinātie kritēriji un 
pasākumi darbiniekiem, kas nav lauksaimnieki, kā minēts iepriekš, ir jāparedz kohēzijas 
politikas kontekstā. Ja tie būtu jāpiemēro arī lauksaimniecības nozarē, to mērķim šajā nozarē, 
tāpat kā citās, vajadzētu būt tādu seku mazināšanai, ko izraisa izmaiņas pasaules tirdzniecības 
modeļos un neparedzama krīze. Ievērojot šos nosacījumus, regula varētu pamatoties tikai uz 
LESD 175. pantu un juridisko pamatu nebūtu nepieciešams papildināt ar LESD 42. pantu un 
43. panta 2. punktu.

Juridiskās komitejas ieteikums

Juridiskā komiteja izskatīja minēto jautājumu 2012. gada 27. novembra sanāksmē. Šajā 
sanāksmē tā nolēma — attiecīgi ar 16 balsīm “par”, 0 — “pret” un nevienam neatturoties3 —

                                               
1LESD 39. panta 1. punkts:
„1) Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi ir:
a) celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas attīstību un panākot lauksaimniecības ražošanas racionālu 
attīstību un ražošanas faktoru, jo īpaši darbaspēka, optimālu izmantojumu;
b) šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot lauksaimniecībā 
nodarbināto personu individuālos ienākumus;
c) stabilizēt tirgus;
d) nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību tirgū;
e) nodrošināt, ka patērētāji produktus saņem par samērīgām cenām.”
2 LESD 39. panta 2. punkts:
„2. Veidojot kopējo lauksaimniecības politiku un īpašas metodes tās piemērošanai, jāņem vērā:
a) lauksaimniecības īpatnības, ko rada lauksaimniecības sociālā struktūra un dažādu lauksaimniecības reģionu 
struktūras un dabas apstākļu atšķirības;
b) vajadzība pakāpeniski īstenot attiecīgus pielāgojumus;
c) tas, ka dalībvalstīs lauksaimniecības nozare ir cieši saistīta ar visu tautsaimniecību.”
3 Galīgajā balsojumā piedalījās: Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Sebastian Valentin Bodu 
(priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex (priekšsēdētāja vietniece), Sergio Gaetano Cofferati, Christian 
Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.
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ieteikt LESD 175. pantu par piemērotu juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads).

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne
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STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (EGF) (2014.–2020. gads)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Atzinumu sagatavoja: Iuliu Winkler

ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīgi apsvērumi

Šā tiesību akta priekšlikuma mērķis ir aktualizēt Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 
(EGF) darbību un veikt vairākas izmaiņas, lai uzlabotu EGF darbības efektivitāti.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta EGF darbību un daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam aicina to attīstīt kā fondu, kas papildina valstu un reģionu nodarbinātības 
politiku un citus Eiropas Savienības fondus.

EGF darbības uzlabošanai ir īpaša nozīme, jo Eiropas Savienība ir atvērta ekonomikas zona 
un tāpēc tā ir jutīgāka pret ārējiem satricinājumiem. Nodrošinot EGF darbību, Eiropas 
Savienība arī atzīst, ka ieguldījumu un tirdzniecības liberalizācija ir veicinājusi darba tirgus 
globalizāciju un ka šāda atvērtība, lai gan nodrošina vispārēju ieguvumu Eiropas Savienības 
ekonomikai, dažos reģionos un nozarēs var radīt sociālās izmaksas.

Pirmkārt, EGF būtu jāattīsta, lai nodrošinātu efektivitāti un taisnīgumu. Šādiem tirdzniecības 
izmaiņu dēļ darbu zaudējušiem darba ņēmējiem ir salīdzinoši grūtāk atrast jaunu darbu un pēc 
darba vietas maiņas viņu darbu samaksa ir zemāka. Turklāt tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu 
zaudējušo personu profesionālās prasmes parasti atbilst aktualitāti zaudējušām profesijām un 
nozarēm, kurās vērojama lejupslīde.

Otrkārt, ir palielinājusies tā tirdzniecības nozares daļa, kuru skārusi tirdzniecības atvērtība, jo 
inovāciju un tehnoloģiju dēļ preču un pakalpojumu piegādes ķēde kļūst arvien lielākā mērā 
starptautiska. Tāpēc EGF būtu jāattīsta, neizslēdzot no tā darbības jomas nevienu darbību.
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Treškārt, ņemot vērā Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci slēgt starptautiskos 
tirdzniecības nolīgumus, tai ir vajadzīgs pielāgošanās instruments, lai risinātu jautājumus, kas 
saistīti ar Savienības tirdzniecības nolīgumu ietekmi uz Eiropas Savienības darba tirgu. Tas ir 
ne tikai iespēju vienlīdzības, bet arī politiskās ekonomikas jautājums. Nevar prasīt, lai Eiropas 
Savienības pilsoņi atbalstītu tirdzniecības atvērtību, ja Eiropas Savienība nespēj rīkoties, lai 
palīdzētu darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu tāpēc, ka tirgus arvien plašāk tiek atvērts 
precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā konkurenti no trešām valstīm.

Šajā priekšlikumā ir norādīta skaidra saikne starp EGF un starptautisko tirdzniecības 
nolīgumu sekām, atzīstot, ka lauksaimniekus var ietekmēt gaidāmie Eiropas Savienības 
divpusējie tirdzniecības nolīgumi vai daudzpusējie darījumi Starptautiskajā Tirdzniecības 
organizācijā. Taču no to atbalsta saņēmēju vidus, kuri var apgalvot, ka starptautiska 
tirdzniecības nolīguma ietekmē ir pārvietoti uz citu darba tirgus segmentu, nevajadzētu izslēgt 
darba ņēmējus, kas nenodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina paredzēt, ka Eiropas Parlaments dod piekrišanu 
starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, iespējamajam Eiropas Savienības un 
Mercosur nolīgumam vai Eiropas Savienības un Indijas brīvās tirdzniecības nolīgumam) tikai 
tādā gadījumā, ja tiek nodrošināts, ka EGF, it īpaši no budžeta apropriāciju apmēra viedokļa, 
spēj risināt problēmas, kas saistītas ar šo nolīgumu ietekmi uz Eiropas darbaspēku.

Sīkāka priekšlikuma analīze

Atzinuma sagatavotājs piekrīt izmaiņām, kuru mērķis ir saglabāt 2009. gadā krīzes dēļ veiktos 
grozījumus, it īpaši attiecībā uz noteiktā atlaišanas gadījumu skaita samazināšanu un 
maksimālās EGF līdzfinansējuma likmes palielināšanu.

Arī turpmāk ir jānošķir EGF un Eiropas Sociālais fonds (ESF), jo tiem ir ļoti atšķirīgi mērķi.

Atzinīgi vērtējama ir EGF atbalsta piešķiršanas nosacījumu paplašināšana, attiecinot tos arī uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), pašnodarbinātām personām un 
lauksaimniekiem. Līdz šim šie darba ņēmēji faktiski bija izslēgti no fonda finansējuma 
iespējamo saņēmēju loka. Atbalsta piešķiršanas nosacījumu attiecināšana uz darba ņēmējiem, 
kuriem nav standarta darba līguma, liecina par to, ka līdzšinējie EGF noteikumi ir bijuši pārāk 
stingri, lai būtu efektīvi.

Taču priekšlikums būtībā neatrisina EGF lielāko problēmu, proti, vidējais laikposms no 
pieteikuma iesniegšanas līdz maksājuma datumam ir 11 mēneši. Komisija vēlas panākt, lai šis 
laikposms būtu 8 mēneši, paātrinot administratīvo procesu, kas ietver pieteikumu iesniegšanu, 
maksājumu veikšanu un starpiestāžu sadarbību. Taču budžeta procedūra (saskaņā ar šo 
procedūru katru pieteikumu EGF atbalsta saņemšanai apstiprina abas budžeta lēmējiestādes, 
proti, Padome un Eiropas Parlaments) arī turpmāk būs šķērslis procesa paātrināšanai.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta EGF līdzfinansējuma piešķiršanu mērķprogrammām. Kad 
vien iespējams, šīm programmām būtu jānodrošina, ka apmācība palīdz darba ņēmējiem atrast 
darbu citā nozarē, kuru darbību sekmē Eiropas Savienības atvērtība.

Visbeidzot, attiecībā uz budžetu jānorāda, ka Komisijas priekšlikumā noteiktais maksimālais 



RR\923267LV.doc 69/154 PE483.708v04-00

LV

saistību apropriāciju apmērs ir EUR 429 miljoni gadā, kas ir aptuveni EUR 3 miljardi 7 gados.
Priekšlikumā noteikts, ka atbalsts lauksaimniekiem šajā laikposmā nedrīkst pārsniegt 
EUR 2,5 miljardus. Neskatoties uz to, ka līdz šim gada budžets lielākoties nav pilnībā 
izmantots, EGF atbalsta saņēmēju loka paplašināšanas rezultātā, visticamāk, palielināsies 
iesniegto pieteikumu skaits, un tādēļ varētu būt vajadzība pārskatīt noteiktos atbalsta 
ierobežojumus, jo īpaši tad, ja ES saskaņā ar tās tirdzniecības politiku noslēdz vairākus 
tirdzniecības nolīgumus, kas ietekmē Eiropas Savienības darbaspēka nodarbinātību.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
jaunu stratēģiju “Eiropa 2020”. Viena no 
trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm 
ir sociāli iekļaujoša izaugsme, lai, 
nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, 
ieguldot prasmēs, apkarojot nabadzību un 
modernizējot darba tirgus un izglītības un 
sociālās aizsardzības sistēmas, palīdzētu 
iedzīvotājiem paredzēt un pārvaldīt 
pārmaiņas un veidotu saliedētāku 
sabiedrību.

(1) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
jaunu stratēģiju “Eiropa 2020”. Viena no 
trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm 
ir sociāli iekļaujoša izaugsme, lai, 
nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, 
ieguldot prasmēs, apkarojot nabadzību un 
modernizējot darba tirgus un izglītības un 
sociālās aizsardzības sistēmas, palīdzētu 
iedzīvotājiem paredzēt un pārvaldīt 
pārmaiņas un veidotu saliedētāku 
sabiedrību, nevienu neatstumjot.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atbilstīgi paziņojumam “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” EGF darbības 
joma būtu jāpaplašina, lai atvieglotu 
lauksaimnieku pielāgošanos jaunajai tirgus 
situācijai, kas radusies, noslēdzot 
starptautiskus tirdzniecības nolīgumus 
lauksaimniecības nozarē, tādējādi izraisot 

(5) Atbilstīgi paziņojumam “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” EGF darbības 
joma būtu jāpaplašina, lai atvieglotu 
lauksaimnieku pielāgošanos jaunajai tirgus 
situācijai, kas radusies, noslēdzot 
starptautiskus tirdzniecības nolīgumus 
lauksaimniecības nozarē, tādējādi izraisot 
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pārmaiņas vai būtisku pielāgošanu skarto 
zemnieku lauksaimnieciskajā darbībā, lai 
palielinātu viņu strukturālo konkurētspēju 
un veicinātu pāreju uz darbībām, kas nav 
saistītas ar lauksaimniecību.

pārmaiņas vai būtisku pielāgošanu skarto 
zemnieku lauksaimnieciskajā darbībā, lai 
palielinātu viņu strukturālo konkurētspēju 
un veicinātu pāreju uz darbībām, kas nav 
saistītas ar lauksaimniecību. Šajā regulā 
būtu jāatzīst, ka šo principu var attiecināt 
uz visiem darba ņēmējiem, kas 
starptautisko tirdzniecības nolīgumu 
ietekmē zaudējuši darbu, tostarp 
lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz lauksaimniekiem EGF 
darbības jomā būtu jāiekļauj atbalsta 
saņēmēji, kurus ietekmējuši divpusēji 
nolīgumi, ko Savienība noslēgusi saskaņā 
ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) XXIV pantu, vai 
daudzpusēji nolīgumi, kas noslēgti 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
ietvaros. Tas ietver lauksaimniekus, kuri 
maina vai pielāgo savu iepriekšējo 
lauksaimniecisko darbību laikposmā sākot 
no šāda tirdzniecības nolīguma parafēšanas 
līdz trim gadiem pēc to pilnīgas 
īstenošanas.

(8) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kurus 
ietekmējuši starptautiskie tirdzniecības 
nolīgumi, EGF darbības jomā būtu 
jāiekļauj atbalsta saņēmēji, kurus 
ietekmējuši divpusēji nolīgumi, ko 
Savienība noslēgusi saskaņā ar Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 
(GATT) XXIV pantu, vai daudzpusēji 
nolīgumi, kas noslēgti Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas ietvaros. Tas 
ietver lauksaimniekus un citus 
tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu
zaudējušos darba ņēmējus, kuri maina vai 
pielāgo savu iepriekšējo lauksaimniecisko 
darbību laikposmā sākot no šāda 
tirdzniecības nolīguma parafēšanas līdz 
trim gadiem pēc to pilnīgas īstenošanas.

Pamatojums

EGF būtu jākļūst par samērīgu Eiropas Savienības nodarbinātības instrumentu, lai 
pielāgotos tirdzniecības nolīgumu ietekmei kopumā. Tirdzniecības nolīgumi ir ietekmējuši 
rūpniecības un pakalpojumu uzņēmumus tādā pašā mērā kā lauksaimniecības nozari.

Grozījums Nr. 4
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem
no jauna iekļauties darba tirgū.
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķa darba ņēmēju varētu no jauna 
iekļauties darba tirgū vai uzsākt jaunu 
darbību 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma.

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kuru 
rezultātā atlaistie darba ņēmēji no jauna 
iekļautos darba tirgū. Dalībvalstīm būtu 
jācenšas, lai vismaz 50 % mērķa darba 
ņēmēju varētu no jauna iekļauties darba 
tirgū vai uzsākt jaunu darbību 12 mēnešu 
laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darba 
ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās.

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darba 
ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās, jo īpaši 
ESF vai KLP.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai novērstu globalizācijas kaitīgo 
ietekmi, ir jārada pastāvīgas darba vietas 
visā Savienības teritorijā, izstrādājot 
stratēģiju, kas patiesi atveseļotu 
Savienības ražošanu, apvienojumā ar 
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godīgu konkurenci ar svarīgākajām 
jaunās tirgus ekonomikas valstīm un 
stingru izaugsmes veicināšanas politiku.
Sociālā dialoga veicināšana, produktu 
kvalitātes un patērētāju informētības 
uzlabošana, pētniecības un inovāciju 
pieaugums, jaunu instrumentu izstrāde 
publiskai un privātai ekonomikas 
finansēšanai un mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstība ir efektīvi rīki 
Savienības ražošanas spēju sekmēšanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants - otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, 
ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darba ņēmējiem, kas atlaisti lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā pasaules 
tirdzniecības modeļos, kas notikušas 
globalizācijas, negaidītas krīzes situācijas
vai lauksaimniecības nozari ietekmējošu 
tirdzniecības nolīgumu dēļ, kā arī sniegt 
finansiālu atbalstu šādu darba ņēmēju ātrai 
atkaliekļaušanai darba tirgū vai viņu 
lauksaimniecisko darbību maiņai vai 
pielāgošanai.

2. EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, 
ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darba ņēmējiem, kas atlaisti lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā pasaules 
tirdzniecības modeļos, kas notikušas 
globalizācijas, finanšu un ekonomikas
krīzes vai Savienības ekonomikas nozares, 
it īpaši lauksaimniecības nozari, nopietni
ietekmējošu tirdzniecības nolīgumu dēļ, kā 
arī sniegt finansiālu atbalstu šādu darba 
ņēmēju ātrai atkaliekļaušanai darba tirgū 
vai viņu darbību maiņai vai pielāgošanai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tā kā Savienības ekskluzīvā 
kompetencē ir kopējā tirdzniecības 
politika, EGF ir jānodrošina, ka 
Savienībai ir arī savs atbilstīgs 
pielāgošanās instruments, ar kuru var 
līdzsvarot iespējamos zaudējumus, ko 
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izraisa starptautiskie tirdzniecības 
nolīgumi, par kuriem Savienība vienojas.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un b) 
punktam, cenšas nodrošināt, lai vismaz 
50 % no darba ņēmējiem, kas piedalās 
minētajās darbībās, atrastu stabilu darbu
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma.

3. Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un 
b) punktam, cenšas nodrošināt, lai vismaz 
50 % no darba ņēmējiem, kas piedalās 
minētajās darbībās, iesaistītos darba tirgū
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma. Šis mērķis būtu jāpārskata, veicot 
šīs regulas termiņa vidusposma 
pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darba ņēmējiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas 
strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, par ko īpaši liecina 
būtisks importa pieaugums Savienībā, 
strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

(a) darba ņēmējiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas 
pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, 
par ko īpaši liecina būtiskas izmaiņas 
Savienības eksporta un importa modeļos 
preču vai pakalpojumu tirdzniecības 
jomā, strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

Pamatojums

Būtu jāaptver visas tirdzniecības atvērtības radītās būtiskās izmaiņas, pat ja tirgus daļas 
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samazināšanās notiek lēni.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darba ņēmējiem, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo lauksaimniecisko darbību 
laikposmā, kas sākas no Savienības 
tirdzniecības nolīgumu parafēšanas, kur 
paredzēti tirdzniecības liberalizācijas 
pasākumi attiecīgajā lauksaimniecības 
nozarē, un kas beidzas triju gadu laikā pēc 
šo tirdzniecības pasākumu pilnīgas 
īstenošanas, ar nosacījumu, ka minētie 
tirdzniecības pasākumi izraisa būtisku 
lauksaimniecības produktu vai ražojumu 
importa pieaugumu Savienībā līdztekus 
ievērojamam šādu produktu vai ražojumu 
cenu kritumam Savienības vai attiecīgi 
valsts vai reģionālā līmenī.

(c) darba ņēmējiem, tostarp 
lauksaimniekiem, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo darbību vai pāriet uz citu 
darba tirgus segmentu laikposmā, kas 
sākas no Savienības tirdzniecības nolīgumu 
parafēšanas, kur paredzēti tirdzniecības 
liberalizācijas pasākumi attiecīgajā 
lauksaimniecības nozarē, un kas beidzas 
triju gadu laikā pēc šo tirdzniecības 
pasākumu pilnīgas īstenošanas, ar 
nosacījumu, ka minētie tirdzniecības 
pasākumi izraisa būtisku lauksaimniecības 
produktu vai ražojumu importa pieaugumu 
Savienībā līdztekus ievērojamam šādu 
produktu vai ražojumu cenu kritumam 
Savienības vai attiecīgi valsts vai reģionālā 
līmenī.

Pamatojums

Šis pants būtu jāattiecina arī uz citiem darbības veidiem, ko ietekmējuši starptautiskie 
tirdzniecības nolīgumi. Šajā pantā būtu jāparedz, ka daudzi darbu zaudējušie darba ņēmēji ir 
spiesti radikāli mainīt darbības jomu pēc tam, kad tikuši atlaisti ar tirdzniecības atvērtību 
saistīto izmaiņu dēļ.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants - d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “darba ņēmējs” nozīmē mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekus-vadītājus un 
pašnodarbinātās personas (tostarp 
lauksaimniekus) un visus mājsaimniecības 
locekļus, kas aktīvi nodarbināti

(d) “darba ņēmējs” nozīmē mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekus-vadītājus un 
pašnodarbinātās personas (tostarp 
lauksaimniekus) un visus mājsaimniecības 
locekļus, kas deklarēti kā uzņēmumā aktīvi 
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uzņēmumā, ar nosacījumu, kas attiecas uz 
lauksaimniekiem, ka tie jau pirms 
pasākumu īstenošanas konkrētā nozarē bija 
iesaistīti tās produkcijas ražošanā, kuru 
ietekmēja attiecīgais tirdzniecības 
nolīgums.

nodarbinātas personas, ar nosacījumu, ka 
tie jau pirms pasākumu īstenošanas 
konkrētā nozarē bija iesaistīti tās 
produkcijas ražošanā, kuru ietekmēja 
attiecīgais tirdzniecības nolīgums.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, ja tos pienācīgi pamatojusi 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts, 
finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā 
ar šo pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai 
arī 1. panta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba 
ņēmēju atlaišanas gadījumi var īpaši 
negatīvi ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 1.
punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, it īpaši saistībā ar kolektīviem 
pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja tos 
pienācīgi pamatojusi pieteikuma 
iesniedzēja dalībvalsts, finansiālā 
ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo 
pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai arī 1.
punkta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba 
ņēmēju atlaišanas gadījumi var īpaši 
negatīvi ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 1.
punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 2. panta c) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz lauksaimniekiem, ja 
Komisija, pēc tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas un pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, datiem un analīzi, 
uzskata, ka atbalsta nosacījumi atbilstīgi 
2. panta c) punktam iespējams ir izpildīti 

3. Attiecībā uz tirdzniecības izmaiņu dēļ 
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, 
tostarp attiecīgā gadījumā 
lauksaimniekiem, ja Komisija, pēc 
tirdzniecības nolīguma parafēšanas un 
pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, 
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attiecībā uz ievērojamu lauksaimnieku 
skaitu, tā saskaņā ar 24. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros norāda atbilstīgas 
nozares vai produktus, vajadzības gadījumā 
nosaka skartās ģeogrāfiskās teritorijas, 
maksimālo potenciālā atbalsta apjomu 
Savienības līmenī, atsauces periodus, 
atbalsta piešķiršanas nosacījumus 
lauksaimniekiem un izdevumu 
attiecināmības datumus, kā arī nosaka 
termiņu, līdz kuram pieteikumi jāiesniedz, 
un, ja nepieciešams, norāda, kāda 
informācija saskaņā ar 8. panta 2. punktu 
jāiekļauj pieteikumā.

datiem un analīzi, uzskata, ka atbalsta 
nosacījumi atbilstīgi 2. panta c) punktam 
iespējams ir izpildīti attiecībā uz 
ievērojamu skaitu tirdzniecības izmaiņu 
dēļ darbu zaudējušo darba ņēmēju, 
tostarp attiecīgā gadījumā lauksaimnieku, 
tā saskaņā ar 24. pantu pieņem deleģētus 
aktus, kuros norāda atbilstīgas nozares vai 
produktus, vajadzības gadījumā nosaka 
skartās ģeogrāfiskās teritorijas, maksimālo 
potenciālā atbalsta apjomu Savienības 
līmenī, atsauces periodus, atbalsta 
piešķiršanas nosacījumus tirdzniecības 
izmaiņu dēļ darbu zaudējušajiem darba 
ņēmējiem, tostarp attiecīgā gadījumā 
lauksaimniekiem, un izdevumu 
attiecināmības datumus, kā arī nosaka 
termiņu, līdz kuram pieteikumi jāiesniedz, 
un, ja nepieciešams, norāda, kāda 
informācija saskaņā ar 8. panta 2. punktu 
jāiekļauj pieteikumā.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 2. panta c) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) lauksaimnieki, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo darbību pēc tam, kad 
Savienība parafējusi tirdzniecības 
nolīgumu, kas minēts deleģētajā aktā, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

(c) tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu 
zaudējušie darba ņēmēji, tostarp attiecīgā 
gadījumā lauksaimnieki, kas maina vai 
pielāgo savu iepriekšējo lauksaimniecisko 
darbību pēc tam, kad Savienība parafējusi 
tirdzniecības nolīgumu, kas minēts 
deleģētajā aktā, kas pieņemts saskaņā ar 4.
panta 3. punktu.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 2. panta c) apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiālu ieguldījumu var sniegt 
aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas 
ietilpst saskaņotājā individualizēto 
pakalpojumu paketē, kuri paredzēti, lai
veicinātu atlaisto mērķa darba ņēmēju 
atkaliekļaušanos darba tirgū vai 
pašnodarbinātībā vai lauksaimnieku 
gadījumā – lai mainītu vai pielāgotu savu 
iepriekšējo darbību. Saskaņoto 
individualizēto pakalpojumu paketē īpaši 
jāiekļauj šādi pasākumi:

1. Finansiālu ieguldījumu var sniegt 
aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas 
ietilpst saskaņotajā individualizēto 
pakalpojumu paketē, ar kuriem sekmē to, 
lai atlaistie mērķa darba ņēmēji atrastu 
jaunu darbu vai sāktu strādāt kā 
pašnodarbinātie vai attiecībā uz 
tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu 
zaudējušajiem darba ņēmējiem, tostarp 
attiecīgā gadījumā lauksaimniekiem, –
mainītu vai pielāgotu savu iepriekšējo 
darbību, vēlams palīdzot pāriet uz darbības 
jomām, kurās vērojama izaugsme un kuras 
gūst labumu no tirdzniecības 
liberalizācijas. Saskaņoto individualizēto 
pakalpojumu paketē īpaši jāiekļauj šādi 
pasākumi:

Pamatojums

EGF izmantošanā būtu jāņem vērā, ka efektīvākās mērķa programmas ir tās programmas, 
kuras nodrošina atbalstu un apmācību darba ņēmējiem, kas no nozares, kurā vērojama 
lejupslīde, pāriet uz plaukstošām ekonomiskās darbības jomām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts,
uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņai vai 
pielāgošanai (tostarp ieguldījumi fiziskajos 
aktīvos), sadarbības pasākumi, individuāli 
pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, 
tostarp informācijas un komunikācijas 

(a) individuāli pielāgota apmācība un 
pārkvalifikācija, tostarp informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju prasmju 
apguve un iegūtās pieredzes dokumentāla 
apliecināšana, atbalsts darba meklēšanā, 
jaunu darba vietu izveides sekmēšanas 
pasākumi, profesionālā orientācija, 
konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, uzņēmējdarbības 
veicināšana, atbalsts pašnodarbinātības un 
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tehnoloģiju prasmju apgūšana un iegūtās 
pieredzes dokumentāla apliecināšana;

uzņēmējdarbības uzsākšanai vai darbības 
maiņai vai pielāgošanai (tostarp 
ieguldījumi fiziskajos aktīvos), sadarbības 
pasākumi;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes vai lauku saimniecības atbalsta 
pakalpojumiem);

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, iztikas vai apmācības pabalsti 
(tostarp pabalsti, kas paredzēti aprūpes vai 
lauku saimniecības atbalsta 
pakalpojumiem); visus šos pabalstus var 
saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai 
mūžizglītības vai apmācības norises laikā, 
to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts – pirmā daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pasākumi, lai īpaši stimulētu 
neizdevīgākā situācijā esošu vai gados 
vecāku darba ņēmēju palikšanu darbā vai
atgriešanos darba tirgū.

(c) pasākumi, lai īpaši stimulētu 
neizdevīgākā situācijā esošu vai gados 
vecāku darba ņēmēju atgriešanos darba 
tirgū.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no datuma, kad 

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no datuma, kad 
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ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 
kritēriji, vai attiecīgos gadījumos to 
iesniedz pirms Komisijas noteiktā termiņa 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu. Izņēmuma 
gadījumā un pienācīgi pamatotos apstākļos 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts sešu 
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma var pievienot pieteikumam 
papildinformāciju, pēc kuras iesniegšanas 
Komisija novērtē pieteikumu, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju. Komisija pabeidz 
pieteikuma novērtējumu divpadsmit nedēļu 
laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
datuma vai (ja pieteikums ir nepilnīgs) 
sešus mēnešus pēc sākotnējā pieteikuma 
iesniegšanas datuma atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāk.

ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 
kritēriji, vai attiecīgos gadījumos to 
iesniedz pirms Komisijas noteiktā termiņa 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu. Izņēmuma 
gadījumā un pienācīgi pamatotos apstākļos 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts sešu 
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma var pievienot pieteikumam 
papildinformāciju, pēc kuras iesniegšanas 
Komisija novērtē pieteikumu, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju. Komisija pabeidz 
pieteikuma novērtējumu astoņu nedēļu 
laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
datuma vai (ja pieteikums ir nepilnīgs) 
sešus mēnešus pēc sākotnējā pieteikuma 
iesniegšanas datuma atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāk. Izskatot pieteikumus, 
Komisija nodrošina, ka EGF finansējumu 
piešķir tām nozarēm, reģioniem un 
dalībvalstīm, kurām tas visvairāk 
vajadzīgs.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants - 2. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze vai jauna tirgus situācija 
lauksaimniecības nozarē dalībvalstī un kas 
radusies tirdzniecības nolīguma ietekmē, 
ko noslēgusi Eiropas Savienība saskaņā ar 
GATT XXIV pantu, vai daudzpusēja 
nolīguma ietekmē, kas parafēts Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas ietvaros 
saskaņā ar 2. panta c) punktu. Šo analīzi 
veic visatbilstošākajā līmenī, pamatojoties 
uz statistikas un citu informāciju, lai 
pierādītu atbilstību intervences kritērijiem, 

(a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze vai jauna tirgus situācija 
jebkurā no nozarēm dalībvalstī un kas 
radusies tirdzniecības nolīguma ietekmē, 
ko noslēgusi Eiropas Savienība saskaņā ar 
GATT XXIV pantu, vai daudzpusēja 
nolīguma ietekmē, kas parafēts Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas ietvaros 
saskaņā ar 2. panta c) punktu. Šo analīzi 
veic visatbilstošākajā līmenī, pamatojoties 
uz statistikas un citu informāciju, lai 
pierādītu atbilstību intervences kritērijiem, 
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kas izklāstīti 4. pantā; kas izklāstīti 4. pantā;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants - 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija nodrošina, ka tiesības uz 
EGF atbalstu neietekmē lauksaimnieku 
tiesības saņemt finansējumu no citiem 
Savienības fondiem, piemēram, ESF vai 
KLP fonda.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus par EGF 
intervences gadījumiem un sasniegtajiem 
rezultātiem.

3. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka visas Eiropas Savienības 
dalībvalstis, reģioni un nodarbinātības 
nozares ir informētas par šīm iespējām, 
un reizi gadā sagatavo ziņojumu par 
fonda finansējuma izlietojumu atsevišķi 
pa valstīm un nozarēm.

Pamatojums

Dažas dalībvalstis patlaban pietiekami neizmanto ESF finansējumu. Turklāt turpmāk ESF 
varēs izmantot vairāk nozaru un saņēmēju nekā līdz šim.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
15. pants - 2. punkts - 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atzīstot lēmumu pieņemšanas 
steidzamību, lai nodrošinātu, ka darba 
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ņēmēji pēc iespējas drīzāk tiek iesaistīti 
šajās programmās, iestādes centīsies 
samazināt pieteikumu izskatīšanas laiku.

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tirdzniecības politikas un EGF saskaņotību, šī EGF 
paredzētā budžeta apropriācija būtu jāpārskata pirms katra brīvās tirdzniecības nolīguma 
noslēgšanas. Attiecīgi nevajadzētu īstenot nevienu starptautiskās tirdzniecības nolīgumu, 
pirms EGF noteikumi nav pielāgoti šā nolīguma mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. pants - 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a EGF budžeta pārvaldībā tiek ņemti 
vērā turpmākie brīvās tirdzniecības 
nolīgumi, kas var izraisīt darba ņēmēju 
atlaišanu no darba vai pārvietošanu, kā 
noteikts 1. pantā, un nepieciešamības 
gadījumā tiek ierosināta šīs regulas 
pārskatīšana, lai nodrošinātu, ka EGF 
budžets pastāvīgi atbilst fonda 
uzdevumiem. Piekrišanu starptautiska 
nolīguma noslēgšanai var dot ar 
nosacījumu, ka tiek nodrošināta EGF 
finansējuma pieejamība, lai Eiropas 
Savienības darbaspēks varētu pielāgoties 
šā nolīguma ietekmei.

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tirdzniecības politikas un EGF saskaņotību, šī EGF 
paredzētā budžeta apropriācija būtu jāpārskata pirms katra brīvās tirdzniecības nolīguma 
noslēgšanas. Attiecīgi nevajadzētu īstenot nevienu starptautiskās tirdzniecības nolīgumu, 
pirms EGF noteikumi nav pielāgoti šā nolīguma mērķa sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
20. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajos novērtējumos norāda 
pieteikumu skaitu un informāciju par 
programmu rezultātiem pa valstīm un 
nozarēm, lai varētu novērtēt, vai EGF 
finansējums sasniedz tā mērķa saņēmējus.
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BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Atzinumu sagatavoja: Alda Sousa

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumā jaunai regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (turpmāk 
tekstā EGF) (2014.–2020. gads) ir paredzētas vairākas atzinīgi vērtējamas izmaiņas 
salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošo Regulu (EK) Nr. 1927/20061, jo īpaši par regulas darbības 
jomas paplašināšanu, iekļaujot atlaistus darba ņēmējus ar darba līgumu uz noteiktu laiku un 
pagaidu darba aģentūru darba ņēmējus, kā arī mikro-, mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekus-
vadītājus un pašnodarbinātas personas. Vienlaikus priekšlikumā tomēr paredzēts EGF 
pārvaldīšanu padarīt sarežģītāku un nav paredzēti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu EGF 
darbības efektivitāti un stabilitāti. Šajā atzinumā ir izmantota izmaksu lietderības pieeja un tiek 
mēģināts uzlabot EGF pārvaldību, lai ierobežotie ES budžeta resursi tiktu izmantoti mērķtiecīgāk 
un sniegtu lielāku Eiropas pievienoto vērtību. Šajā leģislatīvajā atzinumā iekļauto grozījumu 
pamatā ir šāda motivācija — pirmkārt, vienkāršot EGF, otrkārt, padarīt EGF par pievilcīgāku 
instrumentu dalībvalstīm, treškārt, uzlabot rezultātus atlaisto darba ņēmēju iekļaušanai atpakaļ 
darba tirgū un, ceturtkārt, nodrošināt pietiekamu resursu pieejamību atlaisto darba ņēmēju 
apmācības pasākumiem, ņemot vērā finanšu krīzes turpināšanos un globalizācijas ietekmi.

Darbības joma

Regula (EK) Nr. 1927/2006 ir vērsta uz darba ņēmējiem kā nodarbinātības primāro kategoriju, 
ko ietekmē globalizācija, lielas strukturālas pārmaiņas un negaidītas krīzes. Komisijas 
priekšlikums paplašina EGF darbības jomu, iekļaujot ne vien darba ņēmējus ar darba līgumiem 
uz nenoteiktu vai noteiktu laiku, pašnodarbinātās personas un mazo un vidējo uzņēmumu 
īpašniekus-vadītājus (diezgan pamatoti), bet arī lauksaimniekus, kurus ietekmējuši starptautiskie 
tirdzniecības nolīgumi. Attiecībā uz budžetāro ietekmi sagaidāms, ka lauksaimnieku iekļaušana 
pārveidos EGF no rūpniecības pielāgojumu instrumenta par lauksaimniecības pielāgojumu 
instrumentu, jo līdz pat 5/6 no kopējā finansējuma tiks novirzītas lauksaimniecībai.

                                               
1 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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Paskaidrojuma rakstā norādīts, ka EGF turpinās darboties ārpus daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) un tā maksimālais apjoms būs EUR 3 miljardi (2011. gada cenās), bet atbalsts 
lauksaimniecībai var sasniegt EUR 2,5 miljardus no šās summas. Lauksaimniecības iekļaušana 
padarīs sarežģītāku fonda pārvaldīšanu (AGRI ĢD iesaistīsies kopā ar EMPL ĢD, jauni 
deleģētie akti būs jāpieņem saistībā ar katru jaunu starptautisku tirdzniecības nolīgumu utt.), 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem (kas ir KLP primārais 
uzdevums), izmainīs EGF sākotnējo orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un 
krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti prognozējamiem apstākļiem (starptautiskiem lauksaimniecības 
tirdzniecības nolīgumiem ir prognozējamas sekas, kuras nebūt nav automātiski saistītas ar 
globalizācijas ietekmi).

Savienības līdzfinansējuma likme

Saskaņā ar pašreizējo juridisko pamatu EGF ir dalīta pārvaldība un atbilstoši papildinājuma 
principam katra puse — gan ES, gan dalībvalstis — sniedz 50 % no nepieciešamā finansējuma.
EGF regulā 2009. gadā uz laiku iekļāva tā dēvēto “krīzes izņēmumu”, kas ļāva dalībvalstīm 
palielināt ES līdzfinansējuma daļu līdz pat 65 % attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti līdz 
2011. gada 31. decembrim. Ņemot vērā to, ka neizdevās panākt konsensu attiecībā uz pastāvīgu 
ES līdzfinansējuma palielināšanu līdz 65 %, tika ierosināta “modulācija”, saskaņā ar ko parastais 
līdzfinansējums ir 50 %, bet ir paredzēta arī iespēja palielināt līdzfinansējumu līdz 65 % tām 
dalībvalstīm, kurās vismaz viens NUTS II līmeņa reģions ir “konverģences reģions” (reģiona IKP 
ir mazāks nekā 75 % no ES vidējā rādītāja). Dalībvalstis, it īpaši tās, ko parādu krīze skārusi 
vissmagāk, dažādos forumos ir atkārtoti paudušas vēlmi ES līdzfinansējuma likmi palielināt 
pastāvīgi. Faktiski līdzfinansējuma palielinājums 2009. gadā no 50 % uz 65 % bija 
vissvarīgākais faktors, kas veicināja pieteikumu skaita strauju pieaugumu un to, ka EGF 
finansējums dalībvalstīm kļuva pievilcīgāks salīdzinājumā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) un 
dažādiem valstīs īstenotiem aktīviem darba tirgus pasākumiem.

Dalībvalstis, kurās ir ievērojama finansiāla nestabilitāte

Regulā (ES) Nr. 1311/2011, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz 
konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras 
saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti, ir 
paredzēta iespēja palielināt Savienības līdzfinansējumu par desmit procentpunktiem, lai sekmētu 
Savienības finansējuma pārvaldību, palīdzētu paātrināt ieguldījumus dalībvalstīs un Savienības 
finansējumu izmantotu maksimāli un optimāli. Lai gan šī regula pirmām kārtām attiecas uz 
Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu, referente 
uzskata, ka tā būtu jāattiecina arī uz EGF.

Referentes viedoklis

Referente atzinīgi vērtē to, ka pēc Parlamenta atkārtotiem pieprasījumiem 2012. gada budžetā 
EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 
apmērā. Referente atgādina, ka EGF ir izveidots kā patstāvīgs specifisks instruments ar 
saviem mērķiem un termiņiem un tādēļ tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, lai nevajadzētu 
veikt pārvietojumus no citām budžeta pozīcijām, kā tika darīts agrāk un kas varētu traucēt 
EGF politikas mērķu sasniegšanai.
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Turklāt referente pauž nožēlu par Padomes lēmumu bloķēt “krīzes izņēmuma” paplašināšanu, 
kas ļautu palielināt Savienības līdzfinansējuma likmi līdz 65 % no programmas izmaksām 
attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti pēc 2011. gada 31. decembra, un aicina Padomi šo 
pasākumu nevilcinoties atjaunot.

Atzinumā uzmanība ir pievērsta šādiem jautājumiem:
 izslēgt lauksaimniecības nozari no regulas projekta darbības jomas, jo tā neatbilst regulas 
mērķiem, un eventuāli dzēst ierosināto budžeta pozīciju, kas paredzēta AGRI ĢD;
 palielināt Savienības līdzfinansējuma likmi līdz 65 % visām dalībvalstīm bez 
modulācijas un papildus līdz 10 % tām dalībvalstīm, kurām ir lielas grūtības attiecībā uz 
finansiālo stabilitāti saskaņā ar Regulā Nr. 1311/2011 paredzētajiem noteikumiem;
 palielināt Savienības priekšfinansējuma īpatsvaru finansiālajā iemaksā dalībvalstīm no 
50 % līdz 65 %, kad stāsies spēkā lēmums par Savienības finansiālo iemaksu;
 pazemināt pieteikuma robežvērtību no 500 līdz 200 atlaistiem darbiniekiem;
līdz pat 2 gadiem (24 mēnešiem) pagarināt ex-post uzraudzības periodu, lai varētu kopumā 
labāk novērtēt atbalstītos projektus un it īpaši varētu labāk novērtēt atkārtotas darbā 
iekārtošanās rādītāju.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā “Ieguldījums nākotnē
— jauna daudzgadu finanšu shēma 
(DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai”1 atkārtoti pauda, ka 
bez pietiekamiem papildu resursiem DFS 
laikposmā pēc 2013. gada Savienība 
nevarēs ievērot savas politikas prioritātes, 
jo īpaši tās, kuras saistītas ar stratēģiju 
“Eiropa 2020”, un Lisabonas līgumā 
noteiktos jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt 
neparedzētās situācijās; Parlaments 
norādīja, ka pat gadījumā, ja nākamās 
DFS līdzekļus palielinātu vismaz par 5 % 
salīdzinājumā ar 2013. gadu, Savienības 
noteikto mērķu un apņemšanos 
izpildīšanai, kā arī Savienības 
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solidaritātes principa ievērošanai varētu 
piešķirt tikai ierobežotus līdzekļus;
Parlaments pieprasīja Padomei, ja tā 
nepiekrīt šai pieejai, skaidri noteikt, no 
kurām politiskajām prioritātēm vai 
projektiem varētu pilnībā atteikties, 
neskatoties uz Eiropas pievienoto vērtību, 
ko tie ir apliecinājuši.
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā “Ieguldījums nākotnē 
— jauna daudzgadu finanšu shēma 
(DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai”1 pauda uzskatu, ka 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds 
(EGF) ir darbojies veiksmīgi, nodrošinot 
ES solidaritāti un atbalstu globalizācijas 
nelabvēlīgo seku un globālās finanšu un 
ekonomikas krīzes dēļ atlaistajiem darba 
ņēmējiem, un tāpēc tas ir jāsaglabā
jaunajā DFS. Tomēr Eiropas Parlaments 
pauda savu viedokli, ka procedūras EGF 
atbalsta īstenošanai ir pārāk laikietilpīgas 
un apgrūtinošas. Eiropas Parlaments 
aicināja Komisiju izteikt priekšlikumus 
par to, kā šīs procedūras turpmāk varētu 
vienkāršot un saīsināt.
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai
“Eiropa 2020”” atzīts, ka EGF ir fonds ar 
elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, 
kuri zaudējuši darbu, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
arī 2014. gada 1. janvāra — 2020. gada 
31. decembra daudzgadu finanšu shēmas 
laikā būtu jāturpina sniegt atlaistajiem 
darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 
lai atvieglotu šo personu atkaliekļaušanos 
darba tirgū reģionos, nozarēs, teritorijās vai 
darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 
ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā fonda mērķi sniegt atbalstu steidzamās 
situācijās un neparedzētos apstākļos, EGF 
būtu jāpaliek ārpus daudzgadu finanšu
shēmas darbības.

(3) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai
“Eiropa 2020”” atzīts, ka EGF ir fonds ar 
elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, 
kuri zaudējuši darbu, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
arī 2014. gada 1. janvāra — 2020. gada 
31. decembra daudzgadu finanšu shēmas 
laikā būtu jāturpina sniegt atlaistajiem 
darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 
lai atvieglotu šo personu atkaliekļaušanos 
darba tirgū reģionos, nozarēs, teritorijās vai 
darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 
ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā laika posmā no 2007. līdz 
2013. gadam iegūto pieredzi, ir daļēji 
jāmaina EGF darbības joma, kā arī 
atsevišķi tā izmantošanas noteikumi.
Ņemot vērā fonda mērķi sniegt atbalstu 
steidzamās situācijās un neparedzētos 
apstākļos, summai, kas piešķirta EGF,
būtu jāpaliek ārpus un papildus saistībām, 
kas noteiktas daudzgadu finanšu shēmā 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā “Ieguldījums nākotnē 
— jauna daudzgadu finanšu shēma 
(DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai”1 pauda uzskatu, ka ir 
būtiski svarīgi saglabāt īpašus 
instrumentus (elastības instrumentu, 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fondu, Eiropas Savienības Solidaritātes 
fondu un ārkārtas palīdzības rezerves), 
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kurus varētu mobilizēt katrā gadījumā 
atsevišķi, taču vēl vairāk vienkāršojot to 
lietošanu un tiem nodrošinot pietiekamu 
finansējumu, kā arī nodrošinot iespējas 
turpmāk radīt jaunus instrumentus, un 
pauda uzskatu, ka šādu papildu 
finansējuma resursu izmantošana jāveic 
saskaņā ar Savienības metodi.
_______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atbilstīgi paziņojumam “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” EGF darbības 
joma būtu jāpaplašina, lai atvieglotu 
lauksaimnieku pielāgošanos jaunajai 
tirgus situācijai, kas radusies, noslēdzot 
starptautiskus tirdzniecības nolīgumus 
lauksaimniecības nozarē, tādējādi izraisot 
pārmaiņas vai būtisku pielāgošanu skarto 
zemnieku lauksaimnieciskajā darbībā, lai 
palielinātu viņu strukturālo 
konkurētspēju un veicinātu pāreju uz 
darbībām, kas nav saistītas ar 
lauksaimniecību.

svītrots

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF 
sākotnējo orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju 
uz ļoti prognozējamiem apstākļiem.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo noteikto 
daudzumu. Mazos darba tirgos, piemēram, 
mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, un 
ārkārtas apstākļos pieteikumus var iesniegt 
arī par mazāku atlaišanas gadījumu skaitu.
Attiecībā uz lauksaimniekiem Komisijai 
būtu jānosaka kritēriji saistībā ar katra 
atsevišķa tirdzniecības nolīguma izraisīto 
ietekmi.

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo noteikto 
daudzumu. Mazos darba tirgos, piemēram, 
mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, un
ārkārtas apstākļos pieteikumus var iesniegt 
arī par mazāku atlaišanas gadījumu skaitu.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai samazinātu laiku, kas Komisijai 
nepieciešams pieteikumu novērtēšanai, 
dalībvalstīm pieteikumi jāiesniedz valsts 
valodā un vienā no Eiropas iestāžu darba 
valodām.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atlaistajiem darbiniekiem būtu 
vajadzīga vienlīdzīga pieeja EGF 
neatkarīgi no darba līguma vai darba 
attiecību veida. Tādēļ šajā regulā par 
atlaistajiem darba ņēmējiem būtu jāuzskata 
darba ņēmēji ar darba līgumu uz noteiktu 
laiku un pagaidu darba aģentūru darba 
ņēmēji, kā arī mikro, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašnieki-vadītāji un 
pašnodarbinātas personas, kas pārtrauc
savu darbību, un lauksaimnieki, kas 
maina vai pielāgo savu darbību, 
piemērojoties jaunajai tirgus situācijai, 
kas radusies pēc tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanas.

(7) Atlaistajiem darbiniekiem būtu 
vajadzīga vienlīdzīga pieeja EGF 
neatkarīgi no darba līguma vai darba 
attiecību veida. Tādēļ šajā regulā par 
atlaistajiem darba ņēmējiem būtu jāuzskata 
darba ņēmēji ar darba līgumu uz noteiktu 
laiku un pagaidu darba aģentūru darba 
ņēmēji, kā arī mikro, mazo un mazo 
uzņēmumu īpašnieki-vadītāji un 
pašnodarbinātas personas, kuras spiestas 
pārtraukt savu darbību.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF 
sākotnējo orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju 
uz ļoti prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz lauksaimniekiem EGF 
darbības jomā būtu jāiekļauj atbalsta 
saņēmēji, kurus ietekmējuši divpusēji 
nolīgumi, ko Savienība noslēgusi saskaņā 
ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) XXIV pantu, vai 
daudzpusēji nolīgumi, kas noslēgti 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
ietvaros. Tas ietver lauksaimniekus, kuri 
maina vai pielāgo savu iepriekšējo 

svītrots
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lauksaimniecisko darbību laikposmā 
sākot no šāda tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas līdz trim gadiem pēc to 
pilnīgas īstenošanas.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos darba 
ņēmējus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā, 
tostarp lauksaimniecības, nozarē. Tādēļ 
finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo.

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos darba 
ņēmējus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā 
nozarē. Tādēļ finansiālu pabalstu 
iekļaušana saskaņotajā individualizēto 
pakalpojumu paketē būtu jāierobežo.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos darba 

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atvieglotu 
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ņēmējus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā, 
tostarp lauksaimniecības, nozarē. Tādēļ 
finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo.

ilgtermiņa nodarbinātību un atlaistos 
darba ņēmējus ātri iekļautu darba tirgū vai 
nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā 
nozarē. Tādēļ papildus citiem 
pasākumiem, par kuriem ir atbildīgas 
dalībvalstis vai uzņēmumi, pamatojoties 
uz valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem,
finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem 
no jauna iekļauties darba tirgū.
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķa darba ņēmēju varētu no jauna 
iekļauties darba tirgū vai uzsākt jaunu 
darbību 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma.

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem 
no jauna iekļauties darba tirgū.
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķa darba ņēmēju varētu no jauna 
ilgtermiņā un pastāvīgi iekļauties darba 
tirgū, ja tas ir iespējams, vai uzsākt jaunu 
darbību 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai efektīvi un ātri atbalstītu atlaistos 
darba ņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara 
viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus 
pieteikumus. Papildu informāciju varētu 
sniegt tikai izņēmuma kārtā un ierobežotā 
laikposmā.

(11) Lai efektīvi un ātri atbalstītu atlaistos 
darba ņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara 
viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus 
pieteikumus. Papildu informāciju varētu 
sniegt tikai izņēmuma kārtā un ierobežotā 
laikposmā. Dalībvalstis un Eiropas 
Komisija ir aicinātas cieši sadarboties, lai 
nodrošinātu izmantošanas pieprasījumu 
saņemšanas termiņu ievērošanu, kā 
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noteikts 8. pantā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darba 
ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības
politikas jomās vai programmās.

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt vai dublēt
tos atbalsta pasākumus, kas atlaistajiem 
darba ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās. No EGF 
būtu jāpiešķir tikai ierobežots vienreizējs 
atbalsts, savukārt ilgtermiņa atbalsts būtu 
jānodrošina citām Savienības politikām 
un programmām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
solidaritāti ar darba ņēmējiem nekavē 
dalībvalstu līdzfinansējuma līdzekļu 
trūkums, līdzfinansējuma likme būtu 
jākoriģē, par normu nosakot maksimāli 
50 % ieguldījumu likmi pasākumu 
paketes izmaksās un tās īstenošanā, kā arī 
iespēju minēto likmi palielināt līdz 65 %
gadījumos, ja pieteikumus iesniegušas 
tādas dalībvalstis, kuru teritorijā vismaz 
viens NUTS II līmeņa reģions ir atbilstīgs 
struktūrfondu konverģences mērķim.

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
solidaritāti ar darba ņēmējiem nekavē 
dalībvalstu līdzfinansējuma līdzekļu 
trūkums, līdzfinansējuma likmei vajadzētu 
būt līdz 65 %.

Pamatojums

Dalībvalstis, it īpaši tās, uz kurām parādu krīze ir atstājusi ievērojamu ietekmi, ir atkārtoti 
paudušas vēlmi ES līdzfinansējuma likmi palielināt pastāvīgi. Faktiski līdzfinansējuma 
palielinājums 2009. gadā no 50 % uz 65 % bija vissvarīgākais faktors, kas veicināja pieteikumu 
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skaita strauju pieaugumu un to, ka EGF finansējums dalībvalstīm kļuva pievilcīgāks 
salīdzinājumā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF) un dažādiem valstīs īstenotiem aktīviem darba 
tirgus pasākumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem būtu jābūt attiecināmiem vai 
nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 
administratīvie izdevumi EGF 
īstenošanai, vai no dienas, kad dalībvalsts
sāk sniegt individualizētus pakalpojumus, 
vai attiecībā uz lauksaimniekiem no 
datuma, kas noteikts Komisijas tiesību 
aktā, kas pieņemts atbilstīgi 4. panta 
3. punktam.

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem būtu jābūt attiecināmiem vai 
nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 
administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, 
vai no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt 
individualizētus pakalpojumus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai segtu vajadzības, kas rodas katra 
gada pēdējos mēnešos, nepieciešams 
nodrošināt, lai 1. septembrī paliek pieejama 
vismaz viena ceturtdaļa no EGF līdzekļu 
maksimālā gada apjoma. Finanšu atbalsts 
atlikušajā gada laikā būtu jāpiešķir, 
ņemot vērā robežlielumus, kas daudzgadu 
finanšu shēmā noteikti lauksaimnieku 
atbalstam.

(16) Lai segtu vajadzības, kas rodas katra 
gada pēdējos mēnešos, nepieciešams 
nodrošināt, lai 1. septembrī paliek pieejama 
vismaz viena ceturtdaļa no EGF līdzekļu 
maksimālā gada apjoma.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nodrošinātu vajadzības, jo īpaši, 
ja tās rodas gada pirmajos mēnešos, kad 
pārskaitīt līdzekļus no citām budžeta 
pozīcijām ir īpaši sarežģīti, ikgadējā 
budžeta procedūrā EGF budžeta pozīcijā 
jānodrošina pietiekams daudzums 
maksājumu apropriāciju.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atlaisto darba ņēmēju interesēs EGF 
lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām 
dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu 
jādara viss iespējamais, lai mazinātu 
pieteikumu apstrādes laiku un vienkāršotu 
procedūras.

(18) Atlaisto darba ņēmēju interesēs
palīdzībai jābūt dinamiskai un pieejamai 
pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. EGF 
lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām 
dalībvalstīm un Savienības iestādēm būtu 
jādara viss iespējamais, lai mazinātu 
pieteikumu apstrādes laiku un vienkāršotu 
procedūras, nodrošinot, ka lēmumus par 
EGF mobilizāciju pieņem ātri un bez 
sarežģījumiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka Komisijas
pastāvīgi pārrauga ar EGF palīdzību gūtos 
rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz 
starpposma un noslēguma ziņojumi par 
EGF īstenošanu.

(19) Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta 
politiskās pārbaudes un to, ka Komisija
pastāvīgi pārrauga ar EGF palīdzību gūtos 
rezultātus, dalībvalstīm būtu savlaicīgi
jāiesniedz starpposma un noslēguma 
ziņojumi par EGF īstenošanu.

Grozījums Nr. 21
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs un rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ šie mērķi labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

(21) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs un rīcības mēroga vai 
iedarbības dēļ šie mērķi labāk sasniedzami 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai, un 
tāpēc ir jāiekļauj attiecīgajā budžeta 
pozīcijā,

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, 
ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darba ņēmējiem, kas atlaisti lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā pasaules 
tirdzniecības modeļos, kas notikušas 
globalizācijas, negaidītas krīzes situācijas
vai lauksaimniecības nozari ietekmējošu 
tirdzniecības nolīgumu dēļ, kā arī sniegt 
finansiālu atbalstu šādu darba ņēmēju ātrai 
atkaliekļaušanai darba tirgū vai viņu
lauksaimniecisko darbību maiņai vai 
pielāgošanai.

EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un attīstību,
nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, 
ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darba ņēmējiem vai personām, kuras par 
tādām ir uzskatāmas šīs regulas izpratnē, 
un kas atlaisti lielu strukturālu pārmaiņu 
rezultātā pasaules tirdzniecības modeļos, 
kas notikušas globalizācijas vai negaidītas 
krīzes situācijas dēļ, kā arī sniegt finansiālu 
atbalstu šādu darba ņēmēju ātrai 
atkaliekļaušanai stabilā, ilgtspējīgā un 
kvalitatīvā nodarbinātībā vai viņu darbību 
maiņai vai pielāgošanai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un b)
punktam, cenšas nodrošināt, lai vismaz 
50 % no darba ņēmējiem, kas piedalās 
minētajās darbībās, atrastu stabilu darbu 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma.

Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un b)
apakšpunktam, cenšas nodrošināt, lai 
vismaz 50 % no darba ņēmējiem, kas 
piedalās minētajās darbībās, atrastu
ilgtermiņa un stabilu darbu gada laikā no 
pieteikuma iesniegšanas datuma.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darba ņēmējiem, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo lauksaimniecisko darbību 
laikposmā, kas sākas no Savienības 
tirdzniecības nolīgumu parafēšanas, kur 
paredzēti tirdzniecības liberalizācijas 
pasākumi attiecīgajā lauksaimniecības 
nozarē, un kas beidzas triju gadu laikā 
pēc šo tirdzniecības pasākumu pilnīgas 
īstenošanas, ar nosacījumu, ka minētie 
tirdzniecības pasākumi izraisa būtisku 
lauksaimniecības produktu vai ražojumu 
importa pieaugumu Savienībā līdztekus 
ievērojamam šādu produktu vai ražojumu 
cenu kritumam Savienības vai attiecīgi 
valsts vai reģionālā līmenī.

svītrots

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “darba ņēmējs” nozīmē mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekus-vadītājus un 
pašnodarbinātās personas (tostarp 
lauksaimniekus) un visus mājsaimniecības 
locekļus, kas aktīvi nodarbināti uzņēmumā, 
ar nosacījumu, kas attiecas uz 
lauksaimniekiem, ka tie jau pirms 
pasākumu īstenošanas konkrētā nozarē
bija iesaistīti tās produkcijas ražošanā, 
kuru ietekmēja attiecīgais tirdzniecības 
nolīgums.

(d) “darba ņēmējs” nozīmē mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekus-vadītājus un 
pašnodarbinātās personas un visus 
mājsaimniecības locekļus, kas aktīvi 
nodarbināti uzņēmumā, ar nosacījumu, ka 
tie jau iepriekš bija iesaistīti darbībā, kuru
tieši ietekmēja vietējās, reģionālās vai 
valsts ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz lauksaimniekiem, ja 
Komisija, pēc tirdzniecības nolīguma
parafēšanas un pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, datiem un analīzi, 
uzskata, ka atbalsta nosacījumi atbilstīgi 
2. panta c) punktam iespējams ir izpildīti 
attiecībā uz ievērojamu lauksaimnieku 
skaitu, tā saskaņā ar 24. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros norāda atbilstīgas 
nozares vai produktus, vajadzības 
gadījumā nosaka skartās ģeogrāfiskās 
teritorijas, maksimālo potenciālā atbalsta 
apjomu Savienības līmenī, atsauces 
periodus, atbalsta piešķiršanas 

svītrots
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nosacījumus lauksaimniekiem un 
izdevumu attiecināmības datumus, kā arī 
nosaka termiņu, līdz kuram pieteikumi 
jāiesniedz, un, ja nepieciešams, norāda, 
kāda informācija saskaņā ar 8. panta 
2. punktu jāiekļauj pieteikumā.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
īpašnieki-vadītāji un pašnodarbinātās 
personas (maina vai lauksaimnieku 
gadījumā) pielāgo savu iepriekšējo 
darbību, tad šajā regulā šādas situācijas 
uzskata par atlaišanas gadījumiem.

4. Ja mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
īpašnieki-vadītāji un pašnodarbinātās 
personas maina vai pielāgo savu 
iepriekšējo darbību, tad šajā regulā šādas 
situācijas uzskata par atlaišanas 
gadījumiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecībā uz mikro, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašniekiem-vadītājiem un 
pašnodarbinātajām personām (tostarp 
lauksaimniekiem) atlaišanas gadījumus 
skaita vai nu no darbības pārtraukšanas 
datuma, ko izraisījis kāds no 2. pantā 
minētajiem nosacījumiem, kas ir noteikts 
saskaņā ar valsts tiesību vai 
administratīvajiem aktiem, vai no datuma, 
ko Komisija norādījusi deleģētajā aktā, 
kas pieņemts saskaņā ar 4. panta 

(c) attiecībā uz mikro-, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašniekiem-vadītājiem un 
pašnodarbinātajām personām atlaišanas 
gadījumus skaita no darbības pārtraukšanas 
datuma, ko izraisījis kāds no 2. pantā 
minētajiem nosacījumiem, kas ir noteikts 
saskaņā ar valsts tiesību vai 
administratīvajiem aktiem.
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3. punktu.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts var 
sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus 
pakalpojumus atlaistajiem darba ņēmējiem, 
kuri var ietilpt šādās grupās:

Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts var 
sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus 
pakalpojumus atlaistajiem darba ņēmējiem, 
kuri var ietilpt šādās grupās:

a) visi darba ņēmēji, kas tikuši atlaisti 
saskaņā ar 5. pantu laikposmā, kas noteikts 
4. panta 1., 2. vai 3. punktā;

a) visi darbinieki, kuri atlaisti saskaņā ar 
5. pantu laikposmā, kas noteikts 4. panta 1.
vai 2. punktā;

b) darba ņēmēji, kas tikuši atlaisti pirms 
vai pēc laikposma, kas noteikts 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā vai 2. punktā, 
gadījumos, kad pieteikums, kas iesniegts 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu, neatbilst 
kritērijiem, kas noteikti 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā;

b) darba ņēmēji, kas tikuši atlaisti pirms 
vai pēc laikposma, kas noteikts 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā vai 2. punktā, 
gadījumos, kad pieteikums, kas iesniegts 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu, neatbilst 
kritērijiem, kas noteikti 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā.

c) lauksaimnieki, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo darbību pēc tam, kad 
Savienība parafējusi tirdzniecības 
nolīgumu, kas minēts deleģētajā aktā, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 30
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotājā individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķa darba ņēmēju atkaliekļaušanos 
darba tirgū vai pašnodarbinātībā vai 
lauksaimnieku gadījumā – lai mainītu vai 
pielāgotu savu iepriekšējo darbību.
Saskaņoto individualizēto pakalpojumu 
paketē īpaši jāiekļauj šādi pasākumi:

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotājā individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķa darba ņēmēju atkaliekļaušanos 
darba tirgū vai pašnodarbinātībā –– lai 
mainītu vai pielāgotu savu iepriekšējo 
darbību. Saskaņoto individualizēto 
pakalpojumu paketē īpaši jāiekļauj šādi 
pasākumi:

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes vai lauku saimniecības atbalsta
pakalpojumiem); visus šos pabalstus var 
saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai 
mūžizglītības vai apmācības norises laikā, 
to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem;

b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes pakalpojumiem); visus šos 
pabalstus var saņemt tikai aktīvas darba 
meklēšanas vai mūžizglītības vai 
apmācības norises laikā, to apliecinot ar 
attiecīgiem dokumentiem;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pabalsti uz noteiktu laiku, lai 
veicinātu augstākās izglītības iegūšanu, jo 
īpaši gados jaunajiem darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi fiziskajos aktīvos 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņas vai 
pielāgošanas atbalstam nedrīkst 
pārsniegt 35 000 euro.

Ieguldījumi fiziskajos aktīvos 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņas vai 
pielāgošanas atbalstam kopumā nedrīkst 
pārsniegt 35 000 euro.

Pamatojums

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no datuma, kad 
ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 
kritēriji, vai attiecīgos gadījumos to 
iesniedz pirms Komisijas noteiktā termiņa 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu. Izņēmuma 
gadījumā un pienācīgi pamatotos apstākļos 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts sešu
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma var pievienot pieteikumam 
papildinformāciju, pēc kuras iesniegšanas 
Komisija novērtē pieteikumu, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju. Komisija pabeidz 
pieteikuma novērtējumu divpadsmit nedēļu 

1. Dalībvalsts Komisijai savā valodā un 
vienā no Eiropas iestāžu darba valodām
iesniedz pilnīgu pieteikumu 10 nedēļu
laikā no datuma, kad ir izpildīti 4. panta 1.
un 2. punktā noteiktie kritēriji. Izņēmuma 
gadījumā un pienācīgi pamatotos apstākļos 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts četru
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma var pievienot pieteikumam 
papildinformāciju, pēc kuras iesniegšanas 
Komisija novērtē pieteikumu, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju. Komisija pabeidz 
pieteikuma novērtējumu deviņu nedēļu 
laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
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laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
datuma vai (ja pieteikums ir nepilnīgs) 
sešus mēnešus pēc sākotnējā pieteikuma 
iesniegšanas datuma atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāk.

datuma vai (ja pieteikums ir nepilnīgs) 
piecus mēnešus pēc sākotnējā pieteikuma 
iesniegšanas datuma atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāk. Komisija un dalībvalstis 
veic visas nepieciešamās darbības, lai 
stingri ievērotu šos termiņus.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze vai jauna tirgus 
situācija lauksaimniecības nozarē 
dalībvalstī un kas radusies tirdzniecības 
nolīguma ietekmē, ko noslēgusi Eiropas 
Savienība saskaņā ar GATT XXIV pantu, 
vai daudzpusēja nolīguma ietekmē, kas 
parafēts Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 2. panta 
c) punktu. Šo analīzi veic visatbilstošākajā 
līmenī, pamatojoties uz statistikas un citu 
informāciju, lai pierādītu atbilstību 
intervences kritērijiem, kas izklāstīti 4.
pantā;

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze. Šo analīzi veic 
visatbilstošākajā līmenī, pamatojoties uz 
statistikas un citu informāciju, lai pierādītu 
atbilstību intervences kritērijiem, kas 
izklāstīti 4. pantā;

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) ja piemērojams, jebkādas papildu 
prasības, kas var būt noteiktas deleģētajā 
aktā, kas pieņemts saskaņā ar 4. panta 
3. punktu.

svītrots

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finansiālais atbalsts ir tikai tādā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai apliecinātu
solidaritāti un sniegtu atbalstu konkrētiem 
atlaistajiem darbiniekiem. EDF atbalstītie 
pasākumi atbilst Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par 
valsts atbalstu.

2. Finansiālais atbalsts ir tikai tādā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai apliecinātu 
solidaritāti un sniegtu pagaidu, vienreizēju
atbalstu konkrētiem atlaistajiem
darbiniekiem. EDF atbalstītie pasākumi 
atbilst Savienības un valsts tiesību aktiem, 
tostarp noteikumiem par valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
nodrošina, ka konkrētie pasākumi, kas 
saņem finansiālu ieguldījumu, nesaņem 

4. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
nodrošina, ka konkrētie pasākumi, kas 
saņem finansiālu ieguldījumu, nesaņem 
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palīdzību arī no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem.

palīdzību arī no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem un tādējādi nevājina ilgāka 
termiņa programmas, piemēram, 
struktūrfondus un jo īpaši Eiropas 
Sociālo fondu (ESF).

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas iniciatīvas, ar 
nosacījumu, ka izmanto ne vairāk kā 0,5 % 
no EGF gada maksimālā apjoma, EGF var 
izmantot, lai finansētu sagatavošanas, 
pārraudzības, datu vākšanas darbības un 
EGF īstenošanai atbilstošas zināšanu bāzes 
izveidi. Tāpat to var izmantot 
administratīvā un tehniskā atbalsta, 
informācijas un komunikācijas pasākumu, 
kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas 
pasākumu finansēšanai, kas nepieciešami 
šīs regulas īstenošanai.

1. Pēc Komisijas iniciatīvas, ar 
nosacījumu, ka izmanto ne vairāk kā 0,5 % 
no EGF gada maksimālā apjoma, EGF var 
izmantot, lai finansētu sagatavošanas, 
pārraudzības, datu vākšanas darbības un 
EGF īstenošanai atbilstošas zināšanu bāzes 
izveidi, kā arī labāko prakšu izplatīšanai 
dalībvalstīs. Tāpat to var izmantot 
administratīvā un tehniskā atbalsta, 
informācijas un komunikācijas pasākumu, 
kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas 
pasākumu finansēšanai, kas nepieciešami 
šīs regulas īstenošanai.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un vadlīniju sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisija var
arī sniegt informāciju par EGF 
izmantošanu Eiropas un dalībvalstu 
sociālajiem partneriem.

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un vadlīniju sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisijai
informācija par EGF izmantošanu jāsniedz 
arī Eiropas un dalībvalstu sociālajiem 
partneriem.

Grozījums Nr. 41
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Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
sniedz informāciju par finansētajiem 
pasākumiem un publisko tos. Informāciju 
adresē mērķa darba ņēmējiem, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un 
plašai sabiedrībai. Tai jāizceļ Savienības 
loma un jānodrošina, ka EGF ieguldījums 
ir redzams.

1. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
sniedz informāciju par finansētajiem 
pasākumiem un publisko tos savlaicīgi.
Informāciju adresē mērķa darba ņēmējiem, 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, plašsaziņas 
līdzekļiem un plašai sabiedrībai. Tai jāizceļ 
Savienības loma un jānodrošina, ka EGF 
ieguldījums ir redzams, tādējādi pierādot 
Savienības pievienoto vērtību un palīdzot 
Komisijai vākt datus, lai veicinātu budžeta 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija internetā izveido vietni, lai 
visās Savienības valodās sniegtu 
informāciju par EGF, kā arī norādījumus 
par pieteikumu iesniegšanu, informāciju 
par apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem, kā arī uzsvērtu budžeta 
lēmējinstitūcijas lomu.

2. Komisija internetā atjauno informāciju 
īpašā, ērti lietojamā vietnē, lai visās 
Savienības valodās sniegtu jaunāko
informāciju par EGF un īstenošanas datus 
kopš tā ieviešanas, kā arī norādījumus par 
pieteikumu iesniegšanu, informāciju par 
apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem, kā arī uzsvērtu budžeta 
lēmējinstitūcijas lomu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darba ņēmēju 

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darba ņēmēju 
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skaitu, piedāvātos pasākumus un 
provizoriskās izmaksas, pēc iespējas ātrāk 
aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 %
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai 65 % no minētajām 
izmaksām gadījumos, ja pieteikumus 
iesniegušas tādas dalībvalstis, kuru 
teritorijā vismaz viens NUTS II līmeņa 
reģions ir atbilstīgs struktūrfondu 
konverģences mērķim. Komisija, veicot 
šādu gadījumu izvērtēšanu, lemj, vai 65 % 
līdzfinansējuma likme ir attaisnojama.

skaitu, piedāvātos pasākumus un 
provizoriskās izmaksas, pēc iespējas ātrāk 
aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 65 %
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
noteikti 8. panta 2. punkta h) apakšpunktā, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darba ņēmējiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem izdevumi ir atbilstīgi 
ieguldījuma saņemšanai no datuma, kas 
noteikts deleģētajā aktā, kas pieņemts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
noteikti 8. panta 2. punkta h) apakšpunktā, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darba ņēmējiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi 
EGF mobilizēšanai ir izpildīti, tā iesniedz 

Ja Komisija ir secinājusi, ka nosacījumi 
EGF mobilizēšanai ir izpildīti, tā iesniedz 
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priekšlikumu to izmantot. Lēmumu par 
EGF izmantošanu pieņem budžeta 
lēmējinstitūcijas abas iestādes. Padome 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu, un Eiropas Parlaments pieņem 
lēmumu ar deputātu balsu vairākumu un 
trijām piektdaļām nodoto balsu.

priekšlikumu to izmantot. Lēmumu par 
EGF izmantošanu kopīgi pieņem budžeta 
lēmējinstitūcijas abas iestādes ne vēlāk kā 
mēneša laikā pēc budžeta iestādes 
atzinuma. Padome pieņem lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu, un Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu ar deputātu 
balsu vairākumu un trijām piektdaļām 
nodoto balsu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par 
EGF izmantošanu Komisija abām budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm iesniedz 
priekšlikumu par līdzekļu pārvietojumu uz 
attiecīgām budžeta pozīcijām. Domstarpību 
gadījumā ierosina trīspusēju sarunu 
procedūru.

Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par 
EGF izmantošanu Komisija abām budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm iesniedz 
priekšlikumu par līdzekļu pārvietojumu uz 
attiecīgām budžeta pozīcijām. Šie 
pārvietojumi jāveic atbilstoši budžeta 
prioritātēm gadā un ilgtermiņā.
Domstarpību gadījumā ierosina trīspusēju 
sarunu procedūru.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij kā priekšfinansējumu izmaksā 
finansiālo ieguldījumu vismaz 50 %
apmērā no Savienības finansiālā 
ieguldījuma dalībvalstij, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā, kam vajadzības 
gadījumā seko starpposma maksājums un 
galīgais maksājums. Priekšfinansējumu 
dzēš, kad finansiālo ieguldījumu izbeidz 

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij kā priekšfinansējumu izmaksā 
finansiālo ieguldījumu vismaz 60 %
apmērā no Savienības finansiālā 
ieguldījuma dalībvalstij, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā, kam vajadzības 
gadījumā seko starpposma maksājums un 
galīgais maksājums. Priekšfinansējumu 
dzēš, kad finansiālo ieguldījumu izbeidz 
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saskaņā ar 18. panta 3. punktu. saskaņā ar 18. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu vai līdz datumam, kas paredzēts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, dalībvalsts Komisijai 
iesniedz starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, ietverot 
informāciju par finansējumu, grafiku un 
līdz šim īstenoto pasākumu veidu, kā arī 
informāciju par to, kāda atlaisto darba 
ņēmēju proporcionālā daļa 12 mēnešu laikā 
pēc pieteikuma iesniegšanas datuma no 
jauna iesaistījusies darba tirgū vai uzsākusi 
jaunu darbību.

1. Ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu dalībvalsts Komisijai iesniedz 
starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, ietverot 
informāciju par finansējumu, grafiku un 
līdz šim īstenoto pasākumu veidu, kā arī 
informāciju par to, kāda atlaisto darba 
ņēmēju proporcionālā daļa 12 mēnešu laikā 
pēc pieteikuma iesniegšanas datuma no 
jauna iesaistījusies darba tirgū vai uzsākusi 
jaunu darbību.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Reizi divos gados līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas iepriekšējos divos gados 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām 
darbībām, tostarp to, kā tās papildina citu 
Savienības fondu finansētās darbības, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas iepriekšējos divos gados 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006, un salīdzina šo 
informāciju ar datiem kopš fonda 
izveides. Ziņojumā galveno uzmanību 
pievērš EGF sasniegtajiem rezultātiem un 
jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar 
iesniegtajiem pieteikumiem, pieņemtajiem
lēmumiem, finansētajām darbībām, tostarp 
to, kā tās papildina citu Savienības fondu 
finansētās darbības, jo īpaši Eiropas 
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attīstībai (ELFLA) finansētās darbības, un 
sniegtā finansiālā ieguldījuma izbeigšanu.
Turklāt tajā jāietver arī informācija par 
tiem pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai 
ticis samazināts to finansējuma apmērs 
nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
neatbilstības dēļ.

Sociālā fonda (ESF) finansētās darbības, 
un sniegtā finansiālā ieguldījuma 
izbeigšanu. Turklāt tajā jāietver arī 
informācija par tiem pieteikumi, kuri tikuši 
noraidīti vai ticis samazināts to 
finansējuma apmērs nepietiekama 
apropriāciju apjoma vai neatbilstības dēļ.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdz 2018. gada 30. jūnijam —
starpposma novērtējumu par sasniegto 
rezultātu efektivitāti un ilgtspējību;

a) līdz 2017. gada 30. jūnijam —
starpposma novērtējumu par sasniegto 
rezultātu efektivitāti un ilgtspējību;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 2022. gada 31. decembris –
paveiktā izvērtēšanu ar ārējo ekspertu 
palīdzību, lai noteiktu EGF ietekmi un tā 
pievienoto vērtību.

b) līdz 2021. gada 31. decembrim — ex-
post novērtējumu ar ārējo ekspertu 
palīdzību, lai noteiktu EGF ietekmi un tā 
pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots
Lauksaimnieku atbalsta finansiāla 
pārvaldība
Atkāpjoties no 21. un 22. panta, atbalstu 
lauksaimniekiem pārvalda un kontrolē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. … par 
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kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību.

Pamatojums

Lauksaimniecības nozares iekļaušana regulas darbības jomā sarežģīs EGF pārvaldīšanu, 
novirzīs resursus no rūpniecības uz lauksaimniecības pielāgojumiem un izmainīs EGF sākotnējo 
orientāciju no reakcijas uz neparedzētu globalizācijas un krīžu ietekmi uz reakciju uz ļoti 
prognozējamiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus.
2. Šajā regulā minētās deleģēšanas 
pilnvaras piešķir uz nenoteiktu laiku no 
dienas, kad stājas spēkā šī regula.
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 4. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.
4. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai arī tajā norādītā 
vēlākā dienā. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.
5. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes informēšanas 
par šo aktu ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome pret to nav izteikuši iebildumus 
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vai ja pirms minētā termiņa beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka tie iebildumus 
neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus ir paredzētas 4. panta 3. punktā, kas ir svītrots.
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BUDŽETA KONTROLES KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jorgo Chatzimarkakis

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda izveidi tika izveidots 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds 
(EGF), kura īstenošanas laiks atbilst 
2007. gada 1. janvāra – 2013. gada 
31. decembra finanšu shēmas ilgumam;
fonds tika izveidots, lai Savienība varētu 
izrādīt solidaritāti darba ņēmējiem, kuri 
atlaisti tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir 
notikušas lielas strukturālas pārmaiņas 
pasaules tirdzniecības modeļos, un lai 
atbalstītu šo personu ātru atkaliekļaušanos 
darba tirgū. Šis sākotnējais EGF mērķis 

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda izveidi tika izveidots 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds 
(EGF), kura īstenošanas laiks atbilst 
2007. gada 1. janvāra – 2013. gada 
31. decembra finanšu shēmas ilgumam;
fonds tika izveidots, lai Savienība varētu 
izrādīt solidaritāti darba ņēmējiem, kuri 
atlaisti tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir 
notikušas lielas strukturālas pārmaiņas 
pasaules tirdzniecības modeļos, un lai 
atbalstītu šo personu ātru atkaliekļaušanos 
darba tirgū. Ņemot vērā pašreizējo 
neskaidrību, kas joprojām valda daudzās 
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paliek spēkā. dalībvalstīs, šis sākotnējais EGF mērķis 
paliek spēkā, jo tas ļauj vismaz nelielā 
apjomā sniegt individuāli pielāgotus 
pakalpojumus darbiniekiem, kas 
zaudējuši darbu kolektīvas atlaišanas 
rezultātā, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, kam ir ievērojama ietekme 
uzņēmumu, nozaru un reģionu līmenī.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” atzīts, ka EGF ir fonds ar 
elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, 
kuri zaudējuši darbu, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
arī 2014. gada 1. janvāra — 2020. gada 
31. decembra daudzgadu finanšu shēmas 
laikā būtu jāturpina sniegt atlaistajiem 
darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 
lai atvieglotu šo personu atkaliekļaušanos 
darba tirgū reģionos, nozarēs, teritorijās vai 
darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 
ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā fonda mērķi sniegt atbalstu steidzamās 
situācijās un neparedzētos apstākļos, EGF 
būtu jāpaliek ārpus daudzgadu finanšu 
shēmas darbības.

(3) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” atzīts, ka EGF ir fonds ar 
elastīgu pieeju, atbalstot darba ņēmējus, 
kuri zaudējuši darbu, un palīdzot tiem pēc 
iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 
arī 2014. gada 1. janvāra — 2020. gada 
31. decembra daudzgadu finanšu shēmas 
laikā būtu jāturpina sniegt atlaistajiem 
darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 
lai atvieglotu šo personu atkaliekļaušanos 
darba tirgū reģionos, nozarēs, teritorijās vai 
darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 
ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā fonda mērķi sniegt atbalstu steidzamās 
situācijās un neparedzētos apstākļos, EGF 
būtu jāpaliek ārpus daudzgadu finanšu 
shēmas darbības, lai tādējādi Savienībai 
būtu ātras reaģēšanas mehānisms, ar 
kura palīdzību sniegt atbalstu bezdarba 
krīžu gadījumos.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc pieteikuma iesniedzējas dalībvalsts 
ierosinājuma finansiālo ieguldījumu var 
piešķirt sagatavošanas, pārvaldības, 
informācijas un publicitātes, kontroles un 
ziņojumu sniegšanas darbībām.

3. Pēc pieteikuma iesniedzējas dalībvalsts 
ierosinājuma finansiālo ieguldījumu, kas 
nepārsniedz 5 % no kopsummas, var 
piešķirt sagatavošanas, pārvaldības, 
informācijas un publicitātes, kontroles un 
ziņojumu sniegšanas darbībām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darba ņēmēju 
skaitu, piedāvātos pasākumus un 
provizoriskās izmaksas, pēc iespējas ātrāk 
aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % 
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai 65 % no minētajām
izmaksām gadījumos, ja pieteikumus 
iesniegušas tādas dalībvalstis, kuru 
teritorijā vismaz viens NUTS II līmeņa 
reģions ir atbilstīgs struktūrfondu 
konverģences mērķim. Komisija, veicot 
šādu gadījumu izvērtēšanu, lemj, vai 65 % 
līdzfinansējuma likme ir attaisnojama.

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darba ņēmēju 
skaitu, piedāvātos pasākumus un 
provizoriskās izmaksas, pēc iespējas ātrāk 
aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % 
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai 65 % no minētajām 
izmaksām gadījumos, ja pieteikumus 
iesniegušas tādas dalībvalstis, kuru 
teritorijā vismaz viens NUTS II līmeņa 
reģions ir atbilstīgs struktūrfondu 
konverģences mērķim. Komisija, veicot 
šādu gadījumu izvērtēšanu, saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem kritērijiem lemj, vai 
65 % līdzfinansējuma likme ir 
attaisnojama.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij kā priekšfinansējumu izmaksā 
finansiālo ieguldījumu vismaz 50 % 
apmērā no Savienības finansiālā 
ieguldījuma dalībvalstij, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā, kam vajadzības 
gadījumā seko starpposma maksājums un
galīgais maksājums. Priekšfinansējumu 
dzēš, kad finansiālo ieguldījumu izbeidz 
saskaņā ar 18. panta 3. punktu.

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij kā priekšfinansējumu izmaksā 
finansiālo ieguldījumu ne vairāk kā 50 % 
apmērā no Savienības finansiālā 
ieguldījuma dalībvalstij, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā, kam seko 
starpposma maksājums un/vai galīgais 
maksājums. Priekšfinansējumu dzēš, kad 
finansiālo ieguldījumu izbeidz saskaņā ar 
18. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas iepriekšējos divos gados 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām 
darbībām, tostarp to, kā tās papildina citu 
Savienības fondu finansētās darbības, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētās darbības, un 
sniegtā finansiālā ieguldījuma izbeigšanu.
Turklāt tajā jāietver arī informācija par 
tiem pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai 
ticis samazināts to finansējuma apmērs 

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
vispusīgu kvantitatīvu un kvalitatīvu 
ziņojumu par darbībām, kas iepriekšējos 
divos gados veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (EK) Nr. 1927/2006. Ziņojumā 
galveno uzmanību pievērš EGF 
sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
atbalstīto un gada laikā pēc pieteikuma 
datuma stabilu darbu atradušo darba 
ņēmēju skaitu, finansētajām darbībām, 
tostarp to, kā tās papildina citu Savienības 
fondu finansētās darbības, jo īpaši Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansētās darbības, un sniegtā 
finansiālā ieguldījuma izbeigšanu. Turklāt 
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nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
neatbilstības dēļ.

tajā jāietver arī informācija par tiem 
pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai ticis 
samazināts to finansējuma apmērs 
nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
neatbilstības dēļ.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņojumu informācijas nolūkos nosūta 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, Reģionu komitejai un 
sociālajiem partneriem.

2. Ziņojumu informācijas nolūkos nosūta 
Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai 
un sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējuma rezultātus informācijas 
nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
sociālajiem partneriem.

2. Novērtējuma rezultātus informācijas 
nolūkā nosūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Revīzijas palātai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 
Reģionu komitejai un sociālajiem 
partneriem. Novērtējumā iekļautie 
ieteikumi ir jāņem vērā, izstrādājot jaunas 
programmas nodarbinātības un sociālo 
lietu jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošināšanu, ka izdevumi, kas 
pamatoti ar pārbaudāmiem apliecinošajiem 

c) nodrošināšanu, ka izdevumi, kas 
pamatoti ar pārbaudāmiem apliecinošajiem 
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dokumentiem, ir pareizi un patiesi; dokumentiem, ir likumīgi un patiesi;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija, atbildot par Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta izpildi, veic 
vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, vai 
finansētās darbības ir īstenotas, vadoties 
pēc pareizas un efektīvas finanšu 
pārvaldības principiem. Pieteikuma 
iesniedzējas dalībvalsts pienākums ir 
nodrošināt, lai tai būtu vienmērīgi 
strādājošas pārvaldības un kontroles 
sistēmas; Komisija pārliecinās, ka šādas 
sistēmas pastāv.

4. Komisija, atbildot par Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta izpildi, veic 
vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, vai 
finansētās darbības ir īstenotas, vadoties 
pēc pareizas un efektīvas finanšu 
pārvaldības principiem. Pieteikuma 
iesniedzējas dalībvalsts pienākums ir 
nodrošināt, lai tai būtu vienmērīgi 
strādājošas pārvaldības un kontroles 
sistēmas; Komisija pārliecinās, ka šādas 
sistēmas pastāv. Ja tiek atklātas 
nelikumības, kļūdaini izmaksātās summas 
atgūst galvenokārt ar kompensēšanas 
palīdzību. Attiecīgos gadījumos 
Savienības finanšu interešu aizsardzības 
nolūkā var noteikt efektīvus, samērīgus 
un atturošus naudassodus saskaņā ar 
Līguma 325. pantu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad pasākuma izmaksu 
faktiskā summa ir mazāka par provizorisko 
summu, kas paziņota saskaņā ar 15. pantu, 
Komisija var pieņemt lēmumu, izmantojot 
īstenošanas aktu, kurā pieprasīts, lai 
dalībvalsts atmaksā attiecīgo saņemto 
finansiālā ieguldījuma summu.

1. Gadījumos, kad pasākuma izmaksu 
faktiskā summa ir mazāka par provizorisko 
summu, kas paziņota saskaņā ar 15. pantu,
un ja līdzekļu atgūšana ar kompensēšanas 
palīdzību nav īstenojama, Komisija
pieņem īstenošanas aktus, pieprasot, lai 
dalībvalsts atmaksā attiecīgo saņemto 
finansiālā ieguldījuma summu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētās deleģēšanas 
pilnvaras piešķir uz nenoteiktu laiku no 
dienas, kad stājas spēkā šī regula.

2. Šajā regulā minētās deleģēšanas 
pilnvaras piešķir uz laiku, kamēr šī regula 
ir spēkā.
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REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jens Geier

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) sākotnēji tika izveidots ar Regulu (EK) 
Nr. 1927/20061 darbībai 2007.–2013. gada plānošanas perioda laikā, lai nodrošinātu 
Savienībai instrumentu, kas ļauj apliecināt solidaritāti un sniegt atbalstu darbiniekiem, kuri 
atlaisti tāpēc, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, un šiem atlaišanas gadījumiem ir ievērojama negatīva ietekme uz 
reģionālo vai vietējo ekonomiku. Līdzfinansējot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, 
EGF mērķis ir atvieglot darbinieku atkaliesaistīšanos darba tirgū tajos reģionos, nozarēs, 
teritorijās vai darba tirgos, kuri cietuši no būtiskiem ekonomikas traucējumiem.

EGF kā ES sociālās politikas instrumenta pievienotā vērtība izpaužas tādējādi, ka šis fonds 
nodrošina skaidri redzamu, īpašu un konkrētam mērķim paredzētu finansiālu atbalstu 
individualizētām kolektīvi atlaisto darbinieku pārkvalificēšanas un profesionālās
reintegrācijas programmām.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu turpināt Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda pasākumus pēc 2013. gada, jo tādējādi tiek apliecināta politiskā griba 
izveidot Eiropas sociālo pīlāru, kas papildinātu dalībvalstu politiku un spētu atjaunināt 
Eiropas pieeju profesionālās izglītības jomā.

Atzinuma sagatavotājs tomēr nepiekrīt Komisijas priekšlikumā paustajam viedoklim, ka EGF 
darbības joma ir jāpaplašina, ietverot tajā lauksaimniecības nozari, jo viņš uzskata, ka Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondam nevajadzētu līdzsvarot starp ES un trešām valstīm 
noslēgto brīvās tirdzniecības nolīgumu iznākumu. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Eiropas 
lauksaimnieku atbalstam paredzētā summa 2,5 miljardu apmērā, kas izmaksājama no Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļiem, nav atbilstoša ne mērķa, ne lauksaimniecības 

                                               
1 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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nozarei paredzētās summas apmēra ziņā. Gluži pretēji — risinot sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem, ES ir jānodrošina politikas saskaņotība ar kopējo lauksaimniecības 
politiku kopumā.

Lai gan atzinuma sagatavotājs atbalsta ierosinājumu iekļaut pašnodarbinātos, jo viņi ir 
nozīmīgi vietējā darba tirgus dalībnieki un tāpēc viņus, tāpat kā nodarbinātos darbiniekus, 
ietekmē globalizācijas izraisītās strukturālās pārmaiņas pasaules sistēmā, viņš iebilst 
ierosinājumam EGF darbības jomā iekļaut mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 
īpašniekus vadītājus, jo EGF ir paredzēts tām sociāli nozīmīgām nozarēm, kuras globalizācija 
ir skārusi spēcīgāk.

Lai palielinātu iespēju mazākām atlaisto darbinieku grupām saņemt palīdzību no Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda, atzinuma sagatavotājs iesaka samazināt atlaišanas 
gadījumu skaita robežslieksni līdz 200 ierosinātā 500 atlaišanas gadījumu skaita vietā. Šai 
izmaiņai varētu būt pozitīva ietekme uz iespējamo atbalsta saņēmēju, un visos Eiropas 
Savienības reģionos tā varētu palielināt darbinieku iespējas tikt no jauna pieņemtiem darbā.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda turpmāko darbību, tomēr uzsver nepieciešamību izdarīt izmaiņas šā fonda 
darbības jomā.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atbilstīgi paziņojumam “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” EGF darbības 
joma būtu jāpaplašina, lai atvieglotu 
lauksaimnieku pielāgošanos jaunajai 
tirgus situācijai, kas radusies, noslēdzot 
starptautiskus tirdzniecības nolīgumus 
lauksaimniecības nozarē, tādējādi izraisot 
pārmaiņas vai būtisku pielāgošanu skarto 
zemnieku lauksaimnieciskajā darbībā, lai 
palielinātu viņu strukturālo 
konkurētspēju un veicinātu pāreju uz 
darbībām, kas nav saistītas ar 
lauksaimniecību.

svītrots
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo noteikto 
daudzumu. Mazos darba tirgos, piemēram, 
mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, un 
ārkārtas apstākļos pieteikumus var iesniegt 
arī par mazāku atlaišanas gadījumu skaitu.
Attiecībā uz lauksaimniekiem Komisijai 
būtu jānosaka kritēriji saistībā ar katra 
atsevišķa tirdzniecības nolīguma izraisīto 
ietekmi.

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo noteikto 
daudzumu. Mazos darba tirgos, piemēram, 
mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, un 
ārkārtas apstākļos pieteikumus var iesniegt 
arī tad, ja atlaišanas gadījumu skaits ir 
mazāks.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atlaistajiem darba ņēmējiem būtu jābūt
vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida.
Tādēļ šajā regulā par atlaistajiem darba 
ņēmējiem būtu jāuzskata darba ņēmēji ar 
darba līgumu uz noteiktu laiku un pagaidu 
darba aģentūru darba ņēmēji, kā arī mikro, 
mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki-
vadītāji un pašnodarbinātas personas, kas 
pārtrauc savu darbību, un lauksaimnieki, 
kas maina vai pielāgo savu darbību, 
piemērojoties jaunajai tirgus situācijai, 
kas radusies pēc tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanas.

(7) Atlaistajiem darbiniekiem būtu 
vajadzīga vienlīdzīga pieeja EGF 
neatkarīgi no darba līguma vai darba 
attiecību veida. Tādēļ šajā regulā par 
atlaistajiem darbiniekiem būtu jāuzskata 
darbinieki ar darba līgumu uz noteiktu 
laiku un pagaidu darba aģentūru darba 
ņēmēji, kā arī tādu mazo uzņēmumu
īpašnieki vadītāji, kuros ir ne vairāk kā 
5 darbinieki, un pašnodarbinātas personas, 
un darbinieki, kas vēlētos dibināt jaunu 
uzņēmumu vai pārņemt jau esošu 
uzņēmumu, lai radītu jaunu ienākumu 
avotu, vai darbinieki, kas pārtrauc savu 
darbību.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz lauksaimniekiem EGF 
darbības jomā būtu jāiekļauj atbalsta 
saņēmēji, kurus ietekmējuši divpusēji 
nolīgumi, ko Savienība noslēgusi saskaņā 
ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) XXIV pantu, vai 
daudzpusēji nolīgumi, kas noslēgti 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
ietvaros. Tas ietver lauksaimniekus, kuri 
maina vai pielāgo savu iepriekšējo 
lauksaimniecisko darbību laikposmā 
sākot no šāda tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas līdz trim gadiem pēc to 
pilnīgas īstenošanas.

svītrots

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos darba 
ņēmējus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā, 
tostarp lauksaimniecības, nozarē. Tādēļ 
finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo.

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos 
darbiniekus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā 
nozarē. Tādēļ finansiālu pabalstu 
iekļaušana saskaņotajā individualizēto 
pakalpojumu paketē būtu jāierobežo.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem
no jauna iekļauties darba tirgū.
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķa darba ņēmēju varētu no jauna 
iekļauties darba tirgū vai uzsākt jaunu 
darbību 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma.

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darbiniekiem no 
jauna iekļauties darba tirgū. Dalībvalstīm 
būtu jācenšas, lai vismaz 50 % mērķa 
darbinieku varētu no jauna iekļauties darba 
tirgū vai sākt jaunu darbību 12 mēnešu 
laikā pēc resursu piešķiršanas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darba 
ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās.

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālajam 
ieguldījumam būtu jāpapildina tie atbalsta 
pasākumi, kas atlaistajiem darbiniekiem ir 
pieejami Savienības struktūrfondos vai 
citās Savienības politikas jomās vai 
programmās.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par 
informācijas pasākumiem attiecībā uz EGF 
lietām un iznākumiem. Turklāt, lai vairotu 
efektivitāti saziņā ar sabiedrību, kā arī 
veidotu spēcīgāku sinerģiju starp 
darbībām, kas uzsāktas pēc Komisijas 
iniciatīvas, arī resursiem, kas piešķirti 
informatīvajām darbībām šīs regulas 
ietvaros, būtu arī jāveicina informatīvās 
darbības, lai izgaismotu Savienības 

(13) Paturot prātā to, ka dalībvalstīs nav 
pietiekamas informācijas par EGF, būtu 
jāiekļauj īpaši noteikumi par informēšanas 
un popularizēšanas pasākumiem attiecībā 
uz EGF programmu, labākās prakses 
piemēriem un iznākumiem. Turklāt, lai 
vairotu efektivitāti saziņā ar sabiedrību, kā 
arī veidotu spēcīgāku sinerģiju starp 
komunikācijas pasākumiem, kas sākti pēc 
Komisijas iniciatīvas, ar resursiem, kas 
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politiskās prioritātes, ar nosacījumu, ka tās 
ir saistītas ar šīs Regulas vispārējiem 
mērķiem.

piešķirti komunikācijas pasākumiem 
saskaņā ar šo regulu, būtu arī jāveicina 
institucionālā komunikācija, lai izgaismotu 
Savienības politiskās prioritātes, ar 
nosacījumu, ka tās ir saistītas ar šīs regulas
vispārējiem mērķiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem būtu jābūt attiecināmiem vai 
nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 
administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, 
vai no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt 
individualizētus pakalpojumus, vai 
attiecībā uz lauksaimniekiem no datuma, 
kas noteikts Komisijas tiesību aktā, kas 
pieņemts atbilstīgi 4. panta 3. punktam.

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem vajadzētu būt attiecināmiem 
vai nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 
administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, 
vai no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt 
individualizētus pakalpojumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai segtu vajadzības, kas rodas katra 
gada pēdējos mēnešos, nepieciešams 
nodrošināt, lai 1. septembrī paliek pieejama 
vismaz viena ceturtdaļa no EGF līdzekļu 
maksimālā gada apjoma. Finanšu atbalsts 
atlikušajā gada laikā būtu jāpiešķir, 
ņemot vērā robežlielumus, kas daudzgadu 
finanšu shēmā noteikti lauksaimnieku 
atbalstam.

(16) Lai segtu vajadzības, kas rodas katra 
gada pēdējos mēnešos, nepieciešams 
nodrošināt, lai 1. septembrī paliek pieejama 
vismaz viena ceturtdaļa no EGF līdzekļu 
maksimālā gada apjoma.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, 
ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darba ņēmējiem, kas atlaisti lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā pasaules 
tirdzniecības modeļos, kas notikušas 
globalizācijas, negaidītas krīzes situācijas 
vai lauksaimniecības nozari ietekmējošu 
tirdzniecības nolīgumu dēļ, kā arī sniegt 
finansiālu atbalstu šādu darba ņēmēju ātrai 
atkaliekļaušanai darba tirgū vai viņu 
lauksaimniecisko darbību maiņai vai 
pielāgošanai.

2. EGF mērķis ir veicināt Savienībā sociālo 
un teritoriālo kohēziju, ekonomikas 
izaugsmi un nodarbinātību, ļaujot 
Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darbiniekiem, kas atlaisti lielu strukturālu 
pārmaiņu rezultātā pasaules tirdzniecības 
modeļos, kas notikušas globalizācijas vai
negaidītas krīzes situācijas dēļ, kā arī 
sniegt finansiālu atbalstu šādu darbinieku
ātrai atkaliekļaušanai darba tirgū.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darba ņēmējiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas 
strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, par ko īpaši liecina 
būtisks importa pieaugums Savienībā,
strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

a) darbiniekiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas 
strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, par ko īpaši liecina 
strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darba ņēmējiem, kas atlaisti nopietnu 
vietējās, reģionālās vai valsts ekonomikas 
traucējumu rezultātā, kurus izraisījusi 

b) darbiniekiem, kas atlaisti nopietnu 
vietējās, reģionālās vai valsts ekonomikas 
traucējumu rezultātā, kurus izraisījusi 
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negaidīta krīze, ar nosacījumu, ka var 
izveidot tiešu un pierādāmu saikni starp 
attiecīgajiem atlaišanas gadījumiem un 
minēto krīzi;

krīze, ar nosacījumu, ka var konstatēt tiešu 
un pierādāmu saikni starp attiecīgajiem 
atlaišanas gadījumiem un minēto krīzi;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants - c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo lauksaimniecisko darbību 
laikposmā, kas sākas no Savienības 
tirdzniecības nolīgumu parafēšanas, kur 
paredzēti tirdzniecības liberalizācijas 
pasākumi attiecīgajā lauksaimniecības 
nozarē, un kas beidzas triju gadu laikā 
pēc šo tirdzniecības pasākumu pilnīgas 
īstenošanas, ar nosacījumu, ka minētie 
tirdzniecības pasākumi izraisa būtisku 
lauksaimniecības produktu vai ražojumu 
importa pieaugumu Savienībā līdztekus 
ievērojamam šādu produktu vai ražojumu 
cenu kritumam Savienības vai attiecīgi 
valsts vai reģionālā līmenī.

svītrots

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa - d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “darba ņēmējs” nozīmē mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekus-vadītājus un
pašnodarbinātās personas (tostarp 
lauksaimniekus) un visus mājsaimniecības 
locekļus, kas aktīvi nodarbināti uzņēmumā, 
ar nosacījumu, kas attiecas uz 
lauksaimniekiem, ka tie jau pirms 
pasākumu īstenošanas konkrētā nozarē 
bija iesaistīti tās produkcijas ražošanā, 
kuru ietekmēja attiecīgais tirdzniecības 

d) “darbinieks” ir tādu mazo uzņēmumu 
īpašnieki vadītāji, kuros ir ne vairāk kā 
pieci darbinieki, un pašnodarbinātās 
personas, kā arī darbinieki, kas vēlētos 
dibināt jaunu uzņēmumu vai pārņemt jau 
esošu uzņēmumu, lai radītu jaunu 
ienākumu avotu, un visi mājsaimniecības 
locekļi, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību.
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nolīgums.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants - 1. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vismaz 500 darba ņēmēji četru mēnešu 
laikā tikuši atlaisti uzņēmumā dalībvalstī, 
ieskaitot darba ņēmējus, kas zaudējuši 
darbu minētā uzņēmuma piegādes 
uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas 
uzņēmumos;

a) vismaz 200 darbinieku četru mēnešu 
laikā tikuši atlaisti uzņēmumā dalībvalstī, 
ieskaitot darbiniekus, kas zaudējuši darbu 
minētā uzņēmuma piegādes uzņēmumos 
vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 500 darba ņēmēji tikuši atlaisti 
deviņu mēnešu laikā, jo īpaši mazos un 
vidējos uzņēmumos, kas darbojas vienā 
ekonomikas nozarē, kas klasificēta kā 
NACE 2. redakcijas nodaļa, un kuri atrodas 
vienā vai divos NUTS II kaimiņu reģionos 
vai vairāk nekā divos NUTS II kaimiņu 
reģionos ar nosacījumu, ka divos reģionos 
kopā tikuši atlaisti vairāk nekā 500 darba 
ņēmēju.

b) vismaz 200 darbinieku tikuši atlaisti 
deviņu mēnešu laikā, jo īpaši mazos un 
vidējos uzņēmumos, kuri darbojas vienā 
ekonomikas nozarē, kas klasificēta kā 
NACE 2. redakcijas nodaļa, un kuri atrodas 
vienā vai divos NUTS II kaimiņu reģionos 
vienā dalībvalstī vai pārrobežu reģionā vai 
vairāk nekā divos NUTS II kaimiņu 
reģionos ar nosacījumu, ka divos reģionos 
kopā tikuši atlaisti vairāk nekā 
200 darbinieku.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, ja tos pienācīgi pamatojusi 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts, 

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, jo īpaši saistībā ar kolektīviem 
pieteikumus, kurus iesnieguši MVU, ja tos 
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finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā 
ar šo pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai 
arī 1. panta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba 
ņēmēju atlaišanas gadījumi var īpaši 
negatīvi ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 
1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

pienācīgi pamatojusi pieteikuma 
iesniedzēja dalībvalsts, finansiālā 
ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo 
pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai arī 
1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darbinieku
atlaišanas gadījumi var īpaši negatīvi 
ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 
1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz lauksaimniekiem, ja 
Komisija, pēc tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas un pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, datiem un analīzi, 
uzskata, ka atbalsta nosacījumi atbilstīgi 
2. panta c) punktam iespējams ir izpildīti 
attiecībā uz ievērojamu lauksaimnieku 
skaitu, tā saskaņā ar 24. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros norāda atbilstīgas 
nozares vai produktus, vajadzības 
gadījumā nosaka skartās ģeogrāfiskās 
teritorijas, maksimālo potenciālā atbalsta 
apjomu Savienības līmenī, atsauces 
periodus, atbalsta piešķiršanas 
nosacījumus lauksaimniekiem un 
izdevumu attiecināmības datumus, kā arī 
nosaka termiņu, līdz kuram pieteikumi 
jāiesniedz, un, ja nepieciešams, norāda, 
kāda informācija saskaņā ar 8. panta 
2. punktu jāiekļauj pieteikumā.

svītrots

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
īpašnieki-vadītāji un pašnodarbinātās 
personas (maina vai lauksaimnieku 
gadījumā) pielāgo savu iepriekšējo 
darbību, tad šajā regulā šādas situācijas 
uzskata par atlaišanas gadījumiem.

4. Attiecībā uz tādu mazo uzņēmumu 
īpašniekiem vadītājiem, kuros ir ne vairāk 
kā pieci darbinieki, un pašnodarbinātām 
personām, kā arī darbiniekiem, kas 
vēlētos dibināt jaunu uzņēmumu vai
pārņemt jau esošu uzņēmumu, lai mainītu 
vai pielāgotu savu darbību, šajā regulā 
šādas situācijas uzskata par atlaišanas 
gadījumiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz mikro, mazo un vidējo
uzņēmumu īpašniekiem-vadītājiem un 
pašnodarbinātajām personām (tostarp 
lauksaimniekiem) atlaišanas gadījumus 
skaita vai nu no darbības pārtraukšanas 
datuma, ko izraisījis kāds no 2. pantā 
minētajiem nosacījumiem, kas ir noteikts 
saskaņā ar valsts tiesību vai 
administratīvajiem aktiem, vai no datuma, 
ko Komisija norādījusi deleģētajā aktā, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

c) attiecībā uz tādu mazo uzņēmumu 
īpašniekiem vadītājiem, kuros ir ne vairāk 
kā pieci darbinieki, un pašnodarbinātajām 
personām, kā arī darbiniekiem, kas vēlas 
dibināt jaunu uzņēmumu vai pārņemt jau 
esošu uzņēmumu, lai radītu jaunu 
ienākumu avotu, atlaišanas gadījumus 
skaita vai nu no darbības pārtraukšanas 
dienas, ko izraisījis kāds no 2. pantā 
minētajiem nosacījumiem, kas ir noteikts 
saskaņā ar valsts tiesību vai 
administratīvajiem aktiem, vai no dienas, 
ko Komisija norādījusi deleģētajā aktā, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants - c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lauksaimnieki, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo darbību pēc tam, kad 
Savienība parafējusi tirdzniecības 
nolīgumu, kas minēts deleģētajā aktā, kas 

svītrots
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pieņemts saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts - pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotājā individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķa darba ņēmēju atkaliekļaušanos 
darba tirgū vai pašnodarbinātībā vai 
lauksaimnieku gadījumā – lai mainītu vai 
pielāgotu savu iepriekšējo darbību.
Saskaņoto individualizēto pakalpojumu 
paketē īpaši jāiekļauj šādi pasākumi:

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotajā individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķa darbinieku atkaliekļaušanos darba 
tirgū vai pašnodarbinātībā. Saskaņoto 
individualizēto pakalpojumu paketē jo 
īpaši var iekļaut šādus pasākumus:

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, 
uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņai vai 
pielāgošanai (tostarp ieguldījumi fiziskajos 
aktīvos), sadarbības pasākumi, individuāli 
pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, 
tostarp informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju prasmju apgūšana un iegūtās 
pieredzes dokumentāla apliecināšana;

a) atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, 
uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
sākšanai vai darbības maiņai vai 
pielāgošanai (tostarp ieguldījumi fiziskajos 
aktīvos), atbalsts mikrouzņēmumu 
veidošanai, sadarbības pasākumi, 
individuāli pielāgota apmācība un 
pārkvalifikācija, tostarp informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju prasmju 
apgūšana un iegūtās pieredzes 
dokumentāla apliecināšana;
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes vai lauku saimniecības atbalsta 
pakalpojumiem); visus šos pabalstus var 
saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai 
mūžizglītības vai apmācības norises laikā, 
to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem;

b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes pakalpojumiem); visus šos 
pabalstus var saņemt tikai aktīvas darba 
meklēšanas vai mūžizglītības vai 
apmācības norises laikā, to apliecinot ar 
attiecīgiem dokumentiem;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
8. pants - 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze vai jauna tirgus 
situācija lauksaimniecības nozarē 
dalībvalstī un kas radusies tirdzniecības 
nolīguma ietekmē, ko noslēgusi Eiropas 
Savienība saskaņā ar GATT XXIV pantu,
vai daudzpusēja nolīguma ietekmē, kas 
parafēts Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 2. panta 
c) punktu. Šo analīzi veic visatbilstošākajā 
līmenī, pamatojoties uz statistikas un citu 
informāciju, lai pierādītu atbilstību 
intervences kritērijiem, kas izklāstīti 
4. pantā;

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze. Šo analīzi veic 
visatbilstošākajā līmenī, pamatojoties uz 
statistikas un citu informāciju, lai pierādītu 
atbilstību intervences kritērijiem, kas 
izklāstīti 4. pantā;
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) gadījumos, kad pēc darbinieku skaita 
samazināšanas uzņēmums turpina 
darbību, — detalizēts izklāsts par 
uzņēmuma juridiskajām saistībām un 
pasākumiem, kurus tas ir veicis, lai 
rūpētos par atlaistajiem darbiniekiem;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem un citām 
nozīmīgām organizācijām, ja piemērojams;

g) procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar 
iesaistītajiem darbiniekiem vai viņu 
pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, 
vietējām un reģionālām pašvaldībām vai 
vajadzības gadījumā ar citām nozīmīgām 
organizācijām;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
8. pants - 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) to aģentūru nosaukumi, kuras 
dalībvalstī īsteno pasākumu kopumu;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)



RR\923267LV.doc 137/154 PE483.708v04-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) informācija par to, vai uzņēmums 
iepriekš ir saņēmis Savienības kohēzijas 
fonda vai struktūrfondu atbalstu vai 
netiešu atbalstu no Savienības atbalsta 
programmām, lai finansētu 
infrastruktūru un projektus, kas saistīti ar 
uzņēmuma vai tā darbinieku darbībām 
pēdējos 10 gados;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts atlaistajiem darba ņēmējiem
papildina dalībvalstu pasākumus valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī.

1. Atbalsts atlaistajiem darbiniekiem
papildina un neaizstāj dalībvalstu 
pasākumus valsts, reģionālā vai vietējā 
līmenī.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finansiālais atbalsts ir tikai tādā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai apliecinātu 
solidaritāti un sniegtu atbalstu konkrētiem 
atlaistajiem darba ņēmējiem. EDF 
atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un 
valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem 
par valsts atbalstu.

2. Finansiālais atbalsts ir tikai tādā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai apliecinātu 
solidaritāti un sniegtu atbalstu konkrētiem 
atlaistajiem darbiniekiem. EDF atbalstītie 
pasākumi atbilst Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp noteikumiem par 
valsts atbalstu, un neaizstāj pasākumus, 
par kuriem atbildīgas ir dalībvalstis vai 
uzņēmumi.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nodrošina, ka tiesības uz 
EGF atbalstu neietekmē tiesības saņemt 
finansējumu no citiem Savienības 
fondiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un vadlīniju sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisija var
arī sniegt informāciju par EGF 
izmantošanu Eiropas un dalībvalstu 
sociālajiem partneriem.

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un norādījumu sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisija arī 
sniedz konkrētas pamatnostādnes par EGF 
izmantošanu Eiropas un dalībvalstu 
sociālajiem partneriem, vietējām un 
reģionālām pašvaldībām.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus par EGF 
intervences gadījumiem un sasniegtajiem 
rezultātiem.

3. Komisija īsteno informēšanas un 
komunikācijas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka visas Savienības 
dalībvalstis, reģioni un nodarbinātības 
nozares ir informētas par šīm iespējām, un 
reizi gadā sagatavo ziņojumu par fonda 
finansējuma izlietojumu atsevišķi pa 
valstīm un nozarēm.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darba ņēmēju
skaitu, piedāvātos pasākumus un 
provizoriskās izmaksas, pēc iespējas ātrāk 
aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % 
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai 65 % no minētajām 
izmaksām gadījumos, ja pieteikumus 
iesniegušas tādas dalībvalstis, kuru 
teritorijā vismaz viens NUTS II līmeņa 
reģions ir atbilstīgs struktūrfondu 
konverģences mērķim. Komisija, veicot 
šādu gadījumu izvērtēšanu, lemj, vai 65 % 
līdzfinansējuma likme ir attaisnojama.

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darbinieku skaitu, 
piedāvātos pasākumus un provizoriskās 
izmaksas, pēc iespējas ātrāk aprēķina 
finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apmēru, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apmērs nedrīkst pārsniegt 50 % 
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai 65 % no minētajām 
izmaksām gadījumos, ja pieteikumus 
iesniegušas tādas dalībvalstis, kuru 
teritorijā vismaz viens NUTS II līmeņa 
reģions ir atbilstīgs struktūrfondu 
konverģences mērķim. Komisija, veicot 
šādu gadījumu izvērtēšanu, lemj, vai 65 % 
līdzfinansējuma likme ir attaisnojama, 
ņemot vērā rādītājus sociālajā un 
nodarbinātības jomā, piemēram, precizēto 
mājsaimniecību ienākumu apjomu pēc 
sociālajiem maksājumiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstīgi 8. panta 3. punktam, 
Komisija ir secinājusi, ka nav izpildīti 
nosacījumi finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai, tā pēc iespējas ātrāk par to 
paziņo dalībvalstij, kas iesniegusi 
pieteikumu.

3. Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstīgi 8. panta 3. punktam, 
Komisija ir secinājusi, ka nav izpildīti 
nosacījumi finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai, tā nekavējoties par to paziņo 
dalībvalstij, kas iesniegusi pieteikumu.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
noteikti 8. panta 2. punkta h) apakšpunktā, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darba ņēmējiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem izdevumi ir atbilstīgi 
ieguldījuma saņemšanai no datuma, kas 
noteikts deleģētajā aktā, kas pieņemts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Finansiālo ieguldījumu par izdevumiem 
var saņemt, sākot no 8. panta 2. punkta 
h) apakšpunktā noteiktajiem datumiem, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darbiniekiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas iepriekšējos divos gados 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām 
darbībām, tostarp to, kā tās papildina citu 
Savienības fondu finansētās darbības, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētās darbības, un 
sniegtā finansiālā ieguldījuma izbeigšanu.
Turklāt tajā jāietver arī informācija par 
tiem pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai 
ticis samazināts to finansējuma apmērs 

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas iepriekšējos divos gados 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām 
darbībām, tostarp to, kā tās papildina citu 
Savienības fondu finansētās darbības, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
finansētās darbības, un sniegtā finansiālā 
ieguldījuma izbeigšanu. Turklāt tajā 
jāietver arī informācija par tiem 
pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai ticis 
samazināts to finansējuma apmērs 
nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
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nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
neatbilstības dēļ.

neatbilstības dēļ.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
20. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajos novērtējumos norāda 
pieteikumu skaitu un informāciju par 
programmu rezultātiem pa valstīm un 
nozarēm, lai varētu novērtēt, vai EGF 
finansējums sasniedz tā mērķa saņēmējus.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots
Lauksaimnieku atbalsta finansiāla 

pārvaldība
Atkāpjoties no 21. un 22. panta, atbalstu 
lauksaimniekiem pārvalda un kontrolē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr…par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību.
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7.6.2012

SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Referente: Vilija Blinkevičiūtė

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Stratēģijā “Eiropa 2020” ir 
apstiprināts, ka dzimumu līdztiesības 
ievērošana ir viena no Savienības 
pamatvērtībām, uzsverot nepieciešamību 
sekmēt dzimumu līdztiesības politiku, lai 
palielinātu darbaspēka līdzdalību un 
veicinātu izaugsmi un sociālo kohēziju.
Stratēģijas pamatiniciatīvā “Jaunu 
prasmju un darba vietu programma” ir 
atzīmēts, ka dalībvalstu pienākums ir 
sekmēt jaunus darba un privātās dzīves 
līdzsvarošanas veidus un dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanu. Turklāt 
Komisija 2010. gadā pieņēma stratēģiju, 
kuras mērķis ir veicināt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību Eiropā un jo īpaši —
labāk izmantot sieviešu potenciālu, 
tādējādi sekmējot Savienības vispārējo 
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mērķu sasniegšanu ekonomikas un 
sociālajā jomā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Nelabvēlīgā ietekme, ko izraisa darba 
vietu skaita samazināšanās, vissmagāk 
skar noteiktas personu grupas, kurām ir 
grūtāk no jauna iekļauties darba tirgū, it 
īpaši tas attiecas uz zemas kvalifikācijas 
vai nekvalificētām darba ņēmējām, 
vientuļajām mātēm un sievietēm, kas veic 
aprūpes pienākumus. Savukārt finanšu 
un ekonomikas krīze un tās ietekme uz 
ierobežoto publiskā sektora finansējumu 
ir izraisījusi to, ka darba vietu skaits 
turpina samazināties un miljoniem 
sieviešu ir zudusi stabilitāte, it īpaši tām 
sievietēm, ar kurām līgumi ir noslēgti uz 
noteiktu laiku vai kuras strādā nepilnu 
darba laiku un veic sezonas darbu. Tādēļ 
uz visiem darba līgumiem būtu jāattiecina 
princips par vienlīdzīgu EGF pieejamību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. un 10. panta 
noteikumiem Komisijai un dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka EGF finansēto 
prioritāšu īstenošana palīdz sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, turklāt 
ņemot vērā arī Eiropas Dzimumu 
līdztiesības paktu 2011.–2020. gadam.
Efektīvi īstenojot vīriešu un sieviešu 



RR\923267LV.doc 145/154 PE483.708v04-00

LV

līdztiesības principu, būtu jāizmanto pa 
dzimumiem dalīti dati un rādītāji, 
dzimumu līdztiesības mērķi un kritēriji, 
un dažādos īstenošanas posmos, jo īpaši 
plānošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā, 
jāiesaista dzimumu līdztiesības iestādes.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai aizsargātu EGF dzimumu 
aspektu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
sievietēm, kas ir spiestas veikt gadījuma 
darbus, strādāt nepilnu darba laiku un 
pagaidu darbu, jo viņām vairākkārt nākas 
pārtraukt darba pienākumu izpildi 
grūtniecības, bērnu un gados vecāku 
ģimenes locekļu aprūpes dēļ.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem 
no jauna iekļauties darba tirgū.
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķa darba ņēmēju varētu no jauna 
iekļauties darba tirgū vai uzsākt jaunu 
darbību 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma.

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem 
no jauna iekļauties darba tirgū.
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķgrupai piederošo darba ņēmēju 
varētu no jauna iekļauties darba tirgū vai 
uzsākt jaunu darbību 12 mēnešu laikā pēc 
palīdzības saņemšanas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un b) 
punktam, cenšas nodrošināt, lai vismaz 
50 % no darba ņēmējiem, kas piedalās 
minētajās darbībās, atrastu stabilu darbu 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma.

Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un b) 
punktam, cenšas nodrošināt, lai vismaz 
50 % no darba ņēmējiem, kas piedalās 
minētajās darbībās, atrastu stabilu darbu 
gada laikā pēc palīdzības saņemšanas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(- a) “princips, kas paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm” 
nozīmē, ka dažādos finansiālā 
ieguldījuma īstenošanas posmos, it īpaši 
mērķa grupu atlasē un kritēriju, rādītāju 
un finansējuma saņēmēju noteikšanā, 
netiek pieļauta nekāda veida 
diskriminācija pēc dzimuma;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes vai lauku saimniecības atbalsta 
pakalpojumiem); visus šos pabalstus var 
saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai 
mūžizglītības vai apmācības norises laikā, 
to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem;

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
bērnu un citu apgādājamo aprūpes vai 
lauku saimniecības atbalsta 
pakalpojumiem); visus šos pabalstus var 
saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai 
mūžizglītības vai apmācības norises laikā, 
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to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pasākumi, lai īpaši stimulētu 
neizdevīgākā situācijā esošu vai gados 
vecāku darba ņēmēju palikšanu darbā vai 
atgriešanos darba tirgū.

(c) pasākumi, lai īpaši stimulētu 
neizdevīgākā situācijā esošu darba ņēmēju 
un tādu darba ņēmēju, ko nabadzība 
apdraud vairāk, piemēram, sieviešu, īpaši 
vientuļo māšu, vai gados vecāku darba 
ņēmēju palikšanu darbā vai atgriešanos 
darba tirgū.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) finanšu pasākumi, piemēram, tādi 
instrumenti kā mikrokredīts, lai atbalstītu 
darba ņēmējus, kuri atrodas īpaši 
neizdevīgā situācijā, proti, cilvēkus ar 
invaliditāti, vientuļās mātes un vecāka 
gadagājuma darba ņēmējus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To pasākumu izmaksas, kas minēti 
b) punktā, nedrīkst pārsniegt 50 % no šajā 
punktā uzskaitīto saskaņotās 
individualizēto pakalpojumu paketes 
pasākumu kopējām izmaksām.

svītrots
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgos gadījumos to uzņēmumu, 
piegādes uzņēmumu vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumu identifikācija, kuros 
atlaiž darba ņēmējus, ka arī attiecīgo 
nozaru un mērķa darba ņēmēju kategoriju 
identifikācija;

(c) attiecīgos gadījumos to uzņēmumu, 
piegādes uzņēmumu vai pakārtotās 
ražošanas uzņēmumu identifikācija, kuros 
atlaiž darba ņēmējus, kā arī attiecīgo 
nozaru un mērķa darba ņēmēju kategoriju 
identifikācija, izmantojot pa dzimumiem 
dalītus datus;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības principa integrācija tiek 
veicināta dažādos finansiālā ieguldījuma 
īstenošanas posmos. Komisija un 
dalībvalsts veic piemērotus pasākumus, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju pēc 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma, dzimumorientācijas un darba 
līguma vai darba attiecību veida finanšu 
ieguldījuma īstenošanas dažādajos 
posmos un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
tam.

Komisija un dalībvalstis ievēro principu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm, proti, tās nepieļauj 
nekāda veida diskrimināciju pēc dzimuma
un nodrošina, ka vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu līdztiesības 
principa integrācija tiek veicināta dažādos 
finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmos, 
it īpaši mērķa grupu atlasē un kritēriju, 
rādītāju un finansējuma saņēmēju 
noteikšanā.

Komisija un dalībvalsts veic piemērotus 
pasākumus, lai attiecībā uz finansējuma 
pieejamību, kā arī finansiālā ieguldījuma 
īstenošanas dažādajos posmos novērstu 
jebkādu diskrimināciju pēc dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
dzimumorientācijas un darba līguma vai 
darba attiecību veida.
Pieprasot un izmantojot Eiropas 
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Globalizācijas pielāgošanās fonda 
resursus, dalībvalstis jo īpaši atbalsta 
sabiedrības neaizsargātākās grupas, 
tostarp sievietes, kuru gadījumā būtiskās 
darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem ietekmē arī bezdarbnieka 
pabalsta apmēru, savukārt ilgtermiņa 
bezdarba dēļ vēl vairāk samazinās pensiju 
apmērs.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
noteikti 8. panta 2. punkta h) apakšpunktā, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darba ņēmējiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem izdevumi ir atbilstīgi 
ieguldījuma saņemšanai no datuma, kas 
noteikts deleģētajā aktā, kas pieņemts
saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
noteikti 8. panta 2. punkta f) apakšpunktā, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķgrupā ietilpstošajiem
darba ņēmējiem vai veikt administratīvos 
izdevumus, lai īstenotu EGF, attiecīgi 
saskaņā ar 7. panta 1. un 3. punktu.
Attiecībā uz lauksaimniekiem izdevumi ir 
atbilstīgi ieguldījuma saņemšanai no 
datuma, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 
3. punktu pieņemtajā deleģētajā aktā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu vai līdz datumam, kas paredzēts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, dalībvalsts Komisijai 
iesniedz starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, ietverot 
informāciju par finansējumu, grafiku un 
līdz šim īstenoto pasākumu veidu, kā arī 

Ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu vai līdz datumam, kas paredzēts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, dalībvalsts Komisijai 
iesniedz starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, ietverot 
informāciju par finansējumu, grafiku un 
līdz šim īstenoto pasākumu veidu, kā arī 
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informāciju par to, kāda atlaisto darba 
ņēmēju proporcionālā daļa 12 mēnešu laikā 
pēc pieteikuma iesniegšanas datuma no 
jauna iesaistījusies darba tirgū vai uzsākusi 
jaunu darbību.

informāciju par to, kāda atlaisto darba 
ņēmēju proporcionālā daļa 12 mēnešu laikā 
pēc pieteikuma iesniegšanas datuma no 
jauna iesaistījusies darba tirgū — īpašu 
uzmanību pievēršot dzimumu aspektam 
— vai uzsākusi jaunu darbību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) apraksts par valsts, reģionālo vai vietējo 
iestāžu, Savienības fondu, sociālo partneru 
un uzņēmumu veiktajiem un plānotajiem 
pasākumiem, ietverot novērtējumu par to, 
kā šie pasākumi veicina darba ņēmēju 
atkaliekļaušanos darba tirgū vai jaunu 
darbību uzsākšanu.

(b) apraksts par valsts, reģionālo vai vietējo 
iestāžu, Savienības fondu, sociālo partneru 
un uzņēmumu veiktajiem un plānotajiem 
pasākumiem, ietverot novērtējumu par to, 
kā šie pasākumi veicina darba ņēmēju 
atkaliekļaušanos darba tirgū vai jaunu 
darbību uzsākšanu un kā tie sekmē 
principa par vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm ievērošanu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kad vien iespējams, dati jāsadala 
(jāatspoguļo) pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 

1. Reizi divos gados līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
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darbībām, kas iepriekšējos divos gados 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām 
darbībām, tostarp to, kā tās papildina citu 
Savienības fondu finansētās darbības, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētās darbības, un 
sniegtā finansiālā ieguldījuma izbeigšanu.
Turklāt tajā jāietver arī informācija par 
tiem pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai 
ticis samazināts to finansējuma apmērs 
nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
neatbilstības dēļ.

darbībām, kas iepriekšējos divos gados 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem un finansētajām 
darbībām, kā arī informāciju par 
pasākumiem, kas īstenoti, lai sasniegtu 
vīriešu un sieviešu līdztiesības mērķi, un 
informāciju un statistikas datus par to 
darba ņēmēju īpatsvaru, kuri no jauna 
iesaistījušies darba tirgū, īpašu uzmanību 
pievēršot mazāk aizsargātajām iedzīvotāju 
kategorijām, piemēram, sievietēm un 
vecāka gadagājuma darba ņēmējiem, un 
informāciju par sniegtā finansiālā 
ieguldījuma izbeigšanu. Ziņojumā iekļauj 
novērtējumu par to, kā šādas darbības un 
pasākumi papildina citu Savienības fondu 
finansētās darbības, jo īpaši Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansētās darbības. Turklāt tajā 
ietver arī informāciju par pieteikumiem, 
kuri tikuši noraidīti vai ticis samazināts to 
finansējuma apmērs nepietiekama 
apropriāciju apjoma vai neatbilstības dēļ.
Visus ziņojumā sniegtos datus, kad vien 
iespējams, iedala (atspoguļo) pa 
dzimumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdz 2022. gada 31. decembrim — ex-
post novērtējumu ar ārējo ekspertu 
palīdzību, lai noteiktu EGF ietekmi un tā 
pievienoto vērtību.

(b) līdz 2022. gada 31. decembrim — ex-
post novērtējumu ar ārējo ekspertu, tostarp 
dzimumu līdztiesības ekspertu, palīdzību, 
lai noteiktu EGF ietekmi un tā pievienoto 
vērtību.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārbaudi, vai pārvaldības un kontroles 
pasākumi ir izveidoti un tiek īstenoti tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības fondus izmanto 
efektīvi un pareizi, saskaņā ar pareizas 
finanšu vadības principiem;

(a) pārbaudi, vai pārvaldības un kontroles 
pasākumi ir izveidoti un tiek īstenoti tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības fondus izmanto 
efektīvi un pareizi, saskaņā ar pareizas 
finanšu vadības principiem un vienlīdzīgas 
attieksmes principu pret vīriešiem un 
sievietēm;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veicot pārvaldības un finanšu 
kontroles pienākumus, dalībvalstis 
nodrošina, ka uzraudzības struktūrās 
darbojas arī dzimumu līdztiesības 
eksperti.
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