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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 un jo īpaši tā 28. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi2,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
atzinumu (A7-0000/2009),

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, 
lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu 
strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija 
saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas 
Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami drīz 
un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz 
lēmumu pieņemšanu par fonda izmantošanu;

C. tā kā Beļģija un Īrija ir lūgušas palīdzību saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu 
tekstilrūpniecības nozarē Austrumflandrijas un Rietumflandrijas3, kā arī Limburgas 
reģionā4 Beļģijā un datoru ražošanas nozarē Limerikas, Klēras un Nortiperēri grāfistēs, kā 
arī Limerikas pilsētā Īrijā5;

D. tā kā abi pieteikumi atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

E. tā kā saistībā ar Īrijas pieteikumu Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja no Komisijas ir 
pieprasījusi papildu informāciju,

1. prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu;

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006, 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006, 1. lpp.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/08 IE/Dell.
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2. atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un strauju procedūru, pieņemot 
lēmumus par Fonda izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, laikā ierobežotu un individuālu 
atbalstu ar mērķi palīdzēt darbiniekiem, kas atlaisti globalizācijas izraisītas darbinieku 
skaita samazināšanas dēļ;

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai būtu jāizmanto visi tās rīcībā esošie līdzekļi, lai novērstu 
sekas, ko rada globālā ekonomikas un finanšu krīze; šajā sakarībā konstatē, ka EGF var 
būt izšķirīga nozīme, lai no jauna iekļautu darba tirgū tos darbiniekus, kas atlaisti 
darbinieku skaita samazināšanas dēļ;

4. uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz individuāliem 
darba ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ, no jauna integrēties 
darba tirgū; uzsver, ka EGF palīdzība neaizvieto darbības, par ko atbild uzņēmumi 
atbilstīgi valsts likumiem vai kolektīvajiem līgumiem, nedz arī uzņēmumu vai nozaru 
pārstrukturēšanas pasākumus;

5. brīdina Komisiju saistībā ar EGF izmantošanu neveikt sistemātiskus maksājumu 
apropriāciju pārvietojumus no Eiropas Sociālā fonda, jo EGF izveidoja kā īpašu 
neatkarīgu instrumentu, kuram noteikti savi mērķi un termiņi;

6. atgādina — daudzgadu finanšu shēmas (2007–2013) budžeta pārskatīšanas procesā EGF
darbība un pievienotā vērtība būtu jāizvērtē, veicot vispārēju to programmu un dažādu citu 
instrumentu izvērtējumu, kurus izveidoja ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

7. norāda, ka Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir izvērtējusi Komisijas priekšlikumu 
un neiebilst pret līdzekļu piešķiršanu Beļģijas pieteikumiem, taču attiecībā uz Īrijas 
pieteikumu Dell lietā Komisijai ir pieprasīti paskaidrojumi;

8. izvērtēs Komisijas sniegtās atbildes pirms galīgā lēmuma pieņemšanas gan par juridisko, 
gan budžeta instrumentu;

9. sagaida, ka Komisija izvērtēs pašreizējās grūtības un turpmāk priekšlikumus lēmumiem 
par EGF izmantošanu iesniegs kā atsevišķus dokumentus, t. i., atsevišķu lēmuma 
priekšlikumu par katras dalībvalsts pieteikumu;

10. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

11. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt 
tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2009. gada xx. oktobris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi2 un jo īpaši tās 12. panta 
3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (turpmāk „Fonds”) izveidoja, lai sniegtu 
papildu atbalstu atlaistajiem darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu 
lielu strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2) Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009. gada 1. maija, EGF darbības
joma ir paplašināta, iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar globālo 
finanšu un ekonomikas krīzi.

(3) Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot 
EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

(4) Beļģija 2009. gada 5. maijā iesniedza divus pieteikumus Fonda izmantošanai saistībā 
ar darbinieku skaita samazināšanu tekstilrūpniecības nozarē. Šie pieteikumi atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1972/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālo ieguldījumu 
noteikšanu, un tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 9 198  874 apmērā.

(5) Īrija 2009. gada 29. jūnijā iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai saistībā ar 
darbinieku skaita samazināšanu datoru ražošanas nozarē. Šis pieteikums atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1972/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālo ieguldījumu 
noteikšanu, un tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 14 831 050 apmērā.

(6) Tādēļ Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Beļģijas un 
Īrijas iesniegtajiem pieteikumiem,

                                               
1OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants
Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 24 029 924 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu 
darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo izmaiņu sekas. 

Saskaņā ar 28. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību1 un Regulas (EK) Nr. 1927/20062 12. pantu Fonda līdzekļi 
nedrīkst pārsniegt summu EUR 500 miljonu apmērā, kura iegūta no rezerves, ko paredz 
iepriekšējā gada kopējo izdevumu maksimālais apmērs, un/vai no iepriekšējo divu gadu 
atceltajām saistību apropriācijām, izņemot tās, kas saistītas ar 1.b izdevumu kategoriju. 
Atbilstīgās summas tiek iekļautas budžetā kā nodrošinājums, tiklīdz ir noteiktas pietiekamas 
rezerves un/vai atceltās saistības.
Attiecībā uz Fonda aktivizēšanas procedūru, ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija 
iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par Fonda izmantošanu un vienlaikus arī 
atbilstošu lūgumu veikt pārvietojumu. Līdztekus tiek organizēta trīspusēja sanāksme, lai 
vienotos par Fonda izmantošanu un pieprasītajām summām. Trīspusējo sanāksmi var 
organizēt vienkāršotā kārtībā.

II. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums
Šis priekšlikums ir par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu 
EUR 24 029 924 apmērā, šo summu piešķirot Beļģijai un Īrijai, lai segtu izdevumus par 
palīdzību darba vietu skaita samazināšanas dēļ atlaistajiem tekstilrūpniecības nozares 
darbiniekiem Beļģijā un datoru ražošanas nozares darbiniekiem Īrijā.

Tā kā abi pieteikumi tika saņemti pēc 2009. gada 1. maija, tos izvērtēja, pamatojoties uz 
jaunajiem noteikumiem, kas paredzēti 2009. gada 18. jūnija Regulā (EK) Nr. 546/2009, ar 
kuru groza 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006.
Beļģijas pieteikuma pamatā ir 2. panta b) apakšpunkts: vismaz 500 atlaišanas gadījumi deviņu 
mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos kādā no NACE 2 nozarēm vienā 
reģionā vai divos kaimiņu reģionos NUTS II līmenī.
Īrijas pieteikuma pamatā ir 2. panta a) apakšpunkts: vismaz 500 atlaišanas gadījumi četru 
mēnešu laikā uzņēmumā, kas atrodas dalībvalstī, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž piegādes 
uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos.
Beļģijas pieteikumi EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles un 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles, kas Komisijai iesniegti 2009. gada 5. maijā un 
papildināti ar informāciju 2009. gada 29. jūnijā, attiecas uz darba vietu skaita samazināšanas 
dēļ atlaistiem 2199 darbiniekiem 46 tekstilrūpniecības nozarē strādājošos uzņēmumos, kas 
visi atrodas divos kaimiņu reģionos NUTS II līmenī — Austrumflandrijā un Rietumflandrijā, 
vai vienā reģionā NUTS II līmenī — Limburgā. Beļģijas varas iestādes ir iesniegušas 
pieteikumu ar lūgumu no Fonda piešķirt EUR 9 198 874.

Īrijas pieteikums EGF/2009/008/IE/Dell Komisijai iesniegts 2009. gada 29. jūnijā un 

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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papildināts ar Komisijai iesniegtu informāciju līdz jūlija beigām. Tas attiecas uz Dell Ireland
(NUTS 3 Vidusrietumu reģions, kas ietver Limerikas, Klēras un Nortiperēri grāfistes, kā arī 
Limerikas pilsētu) darba vietu skaita samazināšanas dēļ atlaistiem 2840 darbiniekiem, no 
kuriem 2400 ir paredzēts atbalsts. Īrija ir iesniegusi pieteikumu ar lūgumu no Fonda piešķirt 
EUR 14 831 050.

Lai varētu izmantot Fondu, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi pieprasījumu 
(DEC32/2009) pārvietot kopumā EUR 24 029 924 no EGF rezerves (40 02 43) saistību 
apropriācijās un no ESF budžeta pozīcijām (04 02 17 — ESF konverģence) maksājumu 
apropriācijās uz EGF budžeta pozīcijām (04 05 01) saistību un maksājumu apropriācijās.

Iestāžu nolīgumā Fondu atļauts izmantot, nepārsniedzot ikgadējo maksimālo apjomu —
EUR 500 miljonus. Šis ir ceturtais priekšlikums par Fonda izmantošanu 2009. gadā. Līdz šim 
2009. gadā ir tikuši apstiprināti trīs pieteikumi finansējuma piešķiršanai par kopējo summu 
EUR 13 077 700 apmērā, lai atbalstītu Spāniju, Portugāli, Vāciju un Komisijas tehnisko 
palīdzību.
Saskaņā ar juridiskā pamata 12. panta 6. punktu katra gada 1. septembrī jābūt pieejamiem 
vismaz EUR 125 miljoniem (25 %), lai finansētu vajadzības, kas var rasties līdz attiecīgā gada 
beigām. Atrēķinot 2009. gadā jau piešķirto summu, joprojām ir pieejami EUR 486 922 300.

Pārskats par pieteikumiem: 2009. gada budžets

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF)

Atsauce
Dalībvalsts

Lieta EGF ieguldījums 
(EUR)

Atlaisto 
darbinieku 

skaits

EGF/2008/004 Spānija
Automobiļu rūpniecība /
Kastīlija-Leona un Aragona 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Komisija Tehniskā palīdzība 690 000 ---

EGF/2008/005 Spānija Tekstilrūpniecība / Katalonija 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugāle
Tekstilrūpniecība / ziemeļu un 
centrālā daļa 832 800 1 588

EGF/2009/002 Vācija
Telekomunikāciju nozare/ 
Nokia (Bohuma) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Beļģija

Tekstilrūpniecība / 
Austrumflandrijas, 
Rietumflandrijas un 
Limburgas reģions

9 198 874 2 199

EGF/2009/008 Īrija Datoru ražošanas nozare / 
Vidusrietumu reģions 
(Limerikas, Klēras un 
Nortiperēri grāfistes un 
Limerikas pilsēta) 14 831 050 2 400
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KOPĀ

Rezerve

37 107 624

462 892 376
N.B. Fonda līdzekļu maksimālais apjoms ir EUR 500 miljoni gadā.

III. Procedūra
Komisija ir iesniegusi pārvietojuma pieprasījumu1, lai 2009. gada budžetā iekļautu konkrētas 
saistību un maksājumu apropriācijas, kā noteikts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
28. punktā.
Trīspusējo sanāksmi par Komisijas lēmuma priekšlikumu attiecībā uz EGF izmantošanu var 
rīkot vienkāršotā kārtībā (vēstuļu apmaiņa), kā to paredz juridiskā pamata 12. panta 5. punkts, 
izņemot gadījumu, ja Parlamenta un Padomes viedoklis nesakrīt.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju šī komiteja būtu 
jāiesaista minētajā procesā, lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu attiecībā uz 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu.
Pēc pieprasījumu izvērtēšanas Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
pauda savu viedokli par Fonda izmantošanu, ar kuru var iepazīties šim ziņojumam 
pievienotajā atzinumā.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma 2008. gada 
17. jūlija saskaņošanas sanāksmē, apstiprināts tas, cik svarīgi lēmumu pieņemšanā par Fonda 
izmantošanu ir nodrošināt ātru procedūru, pienācīgi ievērojot Iestāžu nolīgumu.

                                               
1 DEC 32/2009, 2009. gada 18. septembris.
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