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Grozījums Nr. 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi 
atbilstošus likumdošanas un budžeta 
instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu 
darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmē
pasaules tirdzniecības sistēmas nozīmīgu 
strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu 
viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi 
likumdošanas un budžeta instrumentus, lai 
sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, 
kuri tika atlaisti no darba tādēļ, ka 
notikušas pasaules tirdzniecības sistēmas 
strukturālas izmaiņas, un lai palīdzētu 
viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt 
netraucētu un ātru procedūru lēmumu 
pieņemšanai par EGF līdzekļu 
izmantošanu, sniedzot vienreizēju un 
ilguma ziņā ierobežotu individuālu atbalstu 
ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem, kas 
atlaisti globalizācijas un finanšu un 
ekonomikas krīzes izraisītas darba vietu 
skaita samazināšanas dēļ; uzsver nozīmi, 
kāda var būt EGF, lai darba vietu 
samazināšanas dēļ atlaistos darba ņēmējus 
no jauna iekļautu darba tirgū;

2. atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt 
netraucētu un ātru procedūru lēmumu 
pieņemšanai par EGF līdzekļu 
izmantošanu, sniedzot vienreizēju un 
ilguma ziņā ierobežotu individuālu atbalstu 
ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem, kas 
atlaisti globalizācijas un finanšu un 
ekonomikas krīzes izraisītas darba vietu 
skaita samazināšanas dēļ; uzsver nozīmi, 
kāda var būt EGF, lai darba vietu 
samazināšanas dēļ atlaistos darba ņēmējus, 
jo īpaši neaizsargātākos un vismazāk 
kvalificētos darba ņēmējus, no jauna 
iekļautu darba tirgū;

Or. lt
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Grozījums Nr. 3
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver — saskaņā ar EGF regulas 
6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz 
atgriezties darba tirgū individuāliem darba 
ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita 
samazināšanas dēļ; turklāt uzsver, ka EGF 
finansētajiem pasākumiem būtu jāveicina 
ilgtermiņa nodarbinātība; atkārtoti uzsver, 
ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, 
par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, 
nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru 
pārstrukturēšanas pasākumus;

3. uzsver — saskaņā ar EGF regulas 
6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz 
atgriezties darba tirgū individuāliem darba 
ņēmējiem, kuri atlaisti darba vietu skaita 
samazināšanas dēļ; turklāt uzsver, ka EGF 
var vienīgi līdzfinansēt tādus aktīvus 
darba tirgus pasākumus, kuri veicina
ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, 
ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, 
par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, 
nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru 
pārstrukturēšanas pasākumus;

Or. lt

Grozījums Nr. 4
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka informācija, kas sniegta par 
saskaņoto individualizēto pakalpojumu 
kopumu, kuri jāfinansē no EGF, ietver 
informāciju par tā papildināmību ar 
struktūrfondu finansētām darbībām; 
atkārtoti aicina Komisiju sniegt minēto 
datu salīdzinošu novērtējumu arī gada 
pārskatā;

4. norāda, ka informācija, kas sniegta par 
saskaņoto individualizēto pakalpojumu 
kopumu, kuri jāfinansē no EGF, ietver 
informāciju par tā saderību un 
papildināmību ar struktūrfondu finansētām 
darbībām; atkārtoti aicina Komisiju sniegt 
minēto datu salīdzinošu novērtējumu arī 
gada pārskatā;

Or. lt
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Grozījums Nr. 5
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka pēc Parlamenta 
atkārtota pieprasījuma 2011. gada budžetā 
EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) pirmo 
reizi ir iekļautas maksājumu apropriācijas 
EUR 47 608 950 apmērā; atgādina, ka EGF 
ir izveidots kā īpašs neatkarīgs instruments 
ar saviem mērķiem un termiņiem un tādēļ 
tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, lai 
nevajadzētu veikt pārvietojumus no citām 
budžeta pozīcijām, kas tika darīts agrāk un 
kas varētu traucēt mērķu sasniegšanu 
dažādās politikas jomās;

5. atzinīgi vērtē to, ka pēc Parlamenta 
atkārtota pieprasījuma 2011. gada budžetā 
EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) pirmo 
reizi ir iekļautas maksājumu apropriācijas 
EUR 47 608 950 apmērā; atgādina, ka EGF 
ir izveidots kā īpašs neatkarīgs instruments 
ar saviem mērķiem un termiņiem un tādēļ 
tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, lai 
nevajadzētu veikt pārvietojumus no citām 
budžeta pozīcijām, kas tika darīts agrāk un 
kas varētu traucēt mērķu sasniegšanu 
dažādās politikas jomās; uzsver, ka, 
izmantojot EGF līdzekļus saistību 
apropriācijās, nebūtu jāapdraud Eiropas 
Sociālā fonda finansējums;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzinīgi vērtē EGF budžeta pozīcijas 
(04 05 01) paredzamo papildinājumu ar 
EUR 50 000 000, kā tas noteikts budžeta 
grozījumā Nr. 2/2011, ko izmantos, lai 
nodrošinātu šim pieteikumam vajadzīgo 
summu;

6. ņem vērā EGF budžeta pozīcijas 
(04 05 01) paredzamo papildinājumu ar 
EUR 50 000 000, kā tas noteikts budžeta 
grozījumā Nr. 2/2011, ko izmantos, lai 
nodrošinātu šim pieteikumam vajadzīgo 
summu;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka dalībvalstu pienākums ir 
ieviest nepieciešamos mehānismus, lai 
novērstu dubulta finansējuma piešķiršanu 
no ES finanšu instrumentiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. panta 
5. punktu;

Or. lt


