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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.
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 

                                               
1 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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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.

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.
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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 
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)
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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

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 

(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 
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ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 
vērā fonda mērķi sniegt atbalstu steidzamās 
situācijās un neparedzētos apstākļos, EGF 
būtu jāpaliek ārpus daudzgadu finanšu
shēmas darbības.

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), 
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.
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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.

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 

(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.
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ietekmi.

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.

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

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. 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 

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

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 
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 atvieglotu 
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. 

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem 
no jauna iekļauties darba tirgū. 



PE487.691v02-00 12/32 AD\916535LV.doc

LV

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.

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 
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.



AD\916535LV.doc 13/32 PE487.691v02-00

LV

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 
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.
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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)

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 

(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 



AD\916535LV.doc 15/32 PE487.691v02-00

LV

procedūras. 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

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
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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

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 

svītrots
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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

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. 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.
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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 
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

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 

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 
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uzskata par atlaišanas gadījumiem. 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 
3. punktu.

(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.

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 

b) darba ņēmēji, kas tikuši atlaisti pirms 
vai pēc laikposma, kas noteikts 4. panta 
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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;

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

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 

b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
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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;

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.

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.
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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 
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 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 
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 

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
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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;

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.

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
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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 
palīdzību arī no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem.

4. Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts 
nodrošina, ka konkrētie pasākumi, 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. 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 

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 
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šīs regulas īstenošanai. 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

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 2. Komisija internetā atjauno informāciju 
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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.

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 
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 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 

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
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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.

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 
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 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 
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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 
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 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 
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.
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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 
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 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 
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
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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 
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 
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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 
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.



PE487.691v02-00 32/32 AD\916535LV.doc

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam

Atsauces COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Atbildīgā komiteja
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL
25.10.2011

Atzinumu sniedza
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
25.10.2011

Atzinumu sagatavoja
Iecelšanas datums

Alda Sousa
6.2.2012

Izskatīšana komitejā 20.6.2012

Pieņemšanas datums 18.10.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

15
11
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, 
Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo 
Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, George Lyon, Juan Andrés 
Naranjo Escobar, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Jaroslav Paška


