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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums 
EGF/2009/019 FR/Renault)
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011),

– 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 pielāgošanās fonda izveidi2,

– ņemot vērā trialoga procedūru, kas paredzēta 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
28. punktā,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

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; 

B. tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības 
joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta 
ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C. 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 darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami 
ātri un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz 
lēmumu pieņemšanu par EGF līdzekļu izmantošanu;

D. tā kā Francija ir pieprasījusi palīdzību saistībā ar 4445 darbinieku atlaišanu (no kuriem 
atbalsts paredzēts 3582 darbiniekiem) uzņēmumā Renault s.a.s. un septiņos piegādes 
uzņēmumos autobūves nozarē;

E. tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,
                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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1. prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar 
procedūru un budžetu saistītos noteikumus, tā nodrošinot EGF līdzekļu ātrāku 
izmantošanu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesusi pēc 
Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kuras mērķis ir iesniegt budžeta 
lēmējinstitūcijai Komisijas novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību kopā ar 
priekšlikumu izmantot šā fonda līdzekļus; cer, ka procedūra tiks vēl vairāk pilnveidota 
saistībā ar gaidāmo EGF darbības pārskatīšanu un ka tiks uzlabota šā fonda efektivitāte, 
pārredzamība un atpazīstamība;

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;

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;

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;

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;

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;

7. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

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

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

(.... gada ....)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums 
EGF/2009/019 FR/Renault)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

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 pielāgošanās fonda izveidi2 un jo īpaši tās 12. panta 
3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu3,

tā kā:
(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ir izveidots, lai sniegtu papildu 

atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas 
lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības sistēmā, un lai palīdzētu viņiem no 
jauna iekļauties darba tirgū.

(2) Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības 
joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši 
saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3) Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot, 
nepārsniedzot ikgadējo maksimālo apjomu EUR 500 miljonu apmērā.

(4) Francija 2009. gada 9. oktobrī iesniedza EGF izmantošanas pieteikumu saistībā ar 
darbinieku skaita samazināšanu uzņēmumā Renault s.a.s. un septiņos piegādes 
uzņēmumos un līdz 2011. gada 25. janvārim pieteikumu papildināja, iesniedzot jaunu 
informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā izklāstītajām 
prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot 
summu EUR 24 493 525 apmērā.

(5) Tātad EGF līdzekļi būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar 
Francijas iesniegto pieteikumu,

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
3 OV C […], […], […]. lpp.
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IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants
Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (EGF), lai piešķirtu EUR 24 493 525 saistību un maksājumu 
apropriācijās.

2. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
[Briselē/Strasbūrā], [..]

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba 
ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības sistēmas nozīmīgu 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, izmantojot EGF 
līdzekļus, nedrīkst pārsniegt maksimālo summu EUR 500 miljonu apmērā un šos līdzekļus 
iegūst no rezerves, ko nosaka iepriekšējā gada kopējo izdevumu maksimālais apmērs, un/vai 
no iepriekšējo divu gadu atceltajām saistību apropriācijām, izņemot tās, kuras attiecas uz 
1.b izdevumu kategoriju. Attiecīgās summas iekļauj budžetā kā uzkrājumu, tiklīdz ir atrastas 
pietiekamas rezerves un/vai atceltās saistības.
Attiecībā uz EGF izmantošanas procedūru, ja pieteikums tiek atbalstīts, Komisija iesniedz 
budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF līdzekļu izmantošanu un vienlaikus arī 
atbilstošu pieprasījumu pārvietot šos līdzekļus. Līdztekus var rīkot trialogu, lai vienotos par 
EGF izmantošanu un pieprasītajām summām. Trialogu var rīkot vienkāršotā veidā.

II. Pašreizējais stāvoklis — Komisijas priekšlikums

Komisija 2011. gada 11. jūlijā apstiprināja jaunu priekšlikumu lēmumam par EGF 
izmantošanu, piešķirot līdzekļus Francijai, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba 
tirgū, kuri atlaisti no darba pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

Šis ir trīspadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2011. gada budžetu, un tas attiecas uz 
EGF līdzekļu piešķiršanu Francijai par kopējo summu EUR 24 493 525. Pieteikums iesniegts 
saistībā ar 4445 darbinieku atlaišanu (no kuriem atbalsts paredzēts 3 582 darbiniekiem) 
uzņēmumā Renault un septiņos piegādes uzņēmumos četru mēnešu pārskata periodā — no 
2009. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. jūlijam.

Šis pieteikums — lieta EGF/2009/019 FR/ Renault no Francijas — Komisijai tika iesniegts 
2009. gada 9. oktobrī, un līdz 2011. gada 10. februārim tika iesniegta papildu informācija. 
Pieteikuma pamatā bija intervences kritērijs, kas noteikts EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā 
un kas paredz četru mēnešu laikā vismaz 500 atlaišanas gadījumus dalībvalsts uzņēmumā, 
ieskaitot atlaistos darbiniekus tā piegādes uzņēmumos un pakārtotās ražotnēs. Pieteikumā 
minēti 1384 atlaišanas gadījumi uzņēmumā Renault s.a.s. un sešos piegādes uzņēmumos četru 
mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. jūlijam un vēl papildu 
3061 atlaišanas gadījumi Renault s.a.s. un septiņos piegādes uzņēmumos ārpus pārskata 
perioda, kas tomēr saistīti ar to pašu brīvprātīgas darba attiecību pārtraukšanas plānu.

Līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu kopumu pavisam izmantos 3582 darba ņēmēji, 
tostarp 1384  uzņēmuma Renault un septiņu piegādes uzņēmumu darbinieki, kas atlaisti 
laikposmā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. jūlijam, un vēl 2198 darba ņēmēji, kuri 
atlaisti no darba tajos pašos 8 uzņēmumos pirms un pēc pārskata perioda, kā paredzēts 

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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3. panta a) un b) apakšpunktā. Saskaņā ar šo EGF regulas pantu darbinieki, kas atlaisti pirms 
un pēc 2. panta a) apakšpunktā norādītā pārskata perioda, var izmantot individualizētos 
pakalpojumus, kurus līdzfinansē EGF, ar nosacījumu, ka darba vietu samazināšana notikusi 
pēc vispārēja paziņojuma par gaidāmo darbinieku atlaišanu un var skaidri noteikt cēlonisku 
saikni ar notikumu, kas pārskata periodā izraisījis darba vietu samazinājumu. Uzņēmuma 
Renault un septiņu piegādes uzņēmumu gadījumā 3582 darbinieki ir atlaisti ārpus pārskata 
perioda saistībā ar to pašu brīvprātīgas darba attiecību pārtraukšanas plānu.

Viens no Komisijas īstenotās novērtēšanas kritērijiem bija saiknes noteikšana starp atlaišanu 
no darba un nozīmīgām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības sistēmā vai finanšu 
krīzi, kura šajā konkrētajā gadījumā ir saistīta ar pieaugošajām kreditēšanas izmaksām un 
stingrākiem kreditēšanas nosacījumiem, ko uzņēmums Renault sāka izjust pēc 2008. gada. 
Tas kopā ar samazinājušos patērētāju pieprasījumu pēc Renault automobiļiem pasliktināja 
uzņēmuma ekonomisko stāvokli.

Turklāt, kā norāda Francijas iestādes, šo finanšu un ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz 
autobūvi nav bijis iespējams paredzēt.

Komisijas novērtējums pamatojās arī uz minētās teritorijas un attiecīgo iestāžu un ieinteresēto 
personu aprakstu. Šajā pieteikumā minētā darba vietu skaita samazināšana galvenokārt skar 
trīs Francijas reģionus — Ildefransu (53 %), Augšnormandiju (29,5 %) un Ziemeļfranciju-
Padekalē (12,5 %). Ildefransā darbinieki atlaisti galvenokārt Guyancourt Aubevoie rūpnīcā 
(941), un, tā kā tas atrodas tuvu Parīzes reģionam, tur ir samērā zems bezdarba līmenis 
(attiecīgi 4,7 % un 5,9 %) un nodarbinātības līmenis kopumā pieaug (attiecīgi par 3,6 % un 
5,2 % laikposmā no 2003. līdz 2007. gadam), tikmēr darba vietu skaits rūpniecībā samazinās 
(attiecīgi par 3,9 % un 15,2 % tajā pašā laikposmā). Augšnormandijā atlaišanas gadījumi 
reģistrēti apdzīvotajā vietā Cléon (334) Ruānas tuvumā un Sandouville (887) Havras tuvumā, 
reģionā, kurā novēro rūpnieciskās ražošanas samazināšanos (laikposmā no 2003. gada līdz 
2007. gadam darba vietu skaits rūpniecībā samazinājies par 8,9 %) un tātad atlaistajiem 
darbiniekiem ir mazāk iespēju atrast jaunu darbu. Ziemeļfrancijā-Padekalē atlaišanas gadījumi 
galvenokārt reģistrēti apdzīvotajā vietā Douai (306) un Maubeuge (153), apvidos, kuros jau 
pastāv liels bezdarbs (13,8 % un 15,5 % salīdzinājumā ar 9,1 %, kas ir vidējais bezdarba 
rādītājs valstī). 

Finansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums, būdams saderīgs ar 
struktūrfondu finansētajām darbībām, paredz atbalsta pasākumus 4445 atlaistajiem 
darbiniekiem, kuri bija ar mieru labprātīgi atstāt uzņēmumu, un konkrēti 3582 pieteiktajiem 
darbiniekiem. Pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem bija paredzēts sākt 2008. gada 
15. oktobrī.

Iesniegtajā pieteikumā paredzēti šādi divi pasākumi, kas iekļauti projektā Renault Volontariat, 
kura mērķis ir sniegt atbalstu 3582 no 4445 darbiniekiem, kuri brīvprātīgi pārtraukuši darba 
attiecības ar uzņēmumu:

1. profesionālais vai individuālais projekts;
2. pārkvalifikācija.

Pirmajā gadījumā darbinieki jau paši zina, ko vēlas darīt, un viņiem vajadzīga tikai īslaicīga 
palīdzība (konsultācijas, apmācība), lai sasniegtu savu mērķi. Otrajā gadījumā darbinieki ir 
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gatavi tam veltīt ilgāku laiku — 9 mēnešus un vairāk —, lai pārkvalificētos un saņemtu 
padomus un norādījumus. Abas shēmas paredz arī iespēju atlaistajiem darbiniekiem izveidot 
jaunu uzņēmumu. Pirmo variantu bija izvēlējušies 2910 darbinieki, otro — 679.

Pārkvalifikācijas gadījumā (Darba kodeksa pants Nr. L1233-71) darba devējam, kas 
nodarbina vairāk nekā 1000 cilvēku, ir jāpiedāvā minētajā pantā noteiktie pasākumi, kuru 
ilgums ir vismaz četri mēneši, bet ne vairāk kā deviņi mēneši. Saskaņā ar Darba kodeksu 
laikposms no piektā līdz devītajam mēnesim tātad ir fakultatīvs un tajā var izmantot EGF 
līdzekļus saskaņā ar EGF regulas 6. panta 1. punktu. Uzņēmums Renault nolēma piedāvāt 
minētos pasākumus laikposmā līdz deviņiem mēnešiem, ņemot vērā darbinieku amatu, darba 
stāžu un vietu. Pieteikumā nav paredzēti pārkvalifikācijas izdevumi shēmas pirmajos četros 
mēnešos, kas ir minimālais likumā noteiktais laiks, kā arī tajā nav iekļauts laiks, kurā 
darbinieki saņem pabalstu saistībā ar atbrīvošanu no darba.

Pasākumi, kas piedāvāti darbiniekiem, kuri izvēlējušies pirmo vai otro shēmu:
 konsultācijas saistībā ar darba meklējumiem un pieejamo apmācību; 
 apmācība — atkarībā no atlaisto darbinieku plāna; darbiniekiem, kuri izvēlējušies 

otro variantu, šo pasākumu ilgums var pārsniegt paredzēto deviņu mēnešu 
pārkvalifikāciju;

 pārkvalifikācijas pabalsts — ikmēneša pabalsts, ko maksā līdz pārkvalifikācijas 
perioda beigām 65 % apmērā no darbinieku iepriekšējās algas, izņemot Sandouville
rūpnīcas darbiniekus, kuri sešus mēnešus saņems pabalstu 100 % apmērā no 
iepriekšējās algas. Šo pabalstu, ievērojot proporcionalitātes principu, katram 
darbiniekam maksās EGF;

 atbalsts uzņēmuma izveidei — šis pasākums neatkarīgi no izraudzītās shēmas paredz 
līdz EUR 12 000 lielu dotāciju kā ieguldījumu katrā izveidotajā uzņēmumā, kā arī 
EUR 1500 aizņēmuma procentu maksājumiem un līdz EUR 500 reģistrācijas maksai. 
Papildu EUR 3000 var saņemt, pieņemot darbā darbinieku no atlaisto darbinieku 
grupas, uz kuru attiecas šis pieteikums.

Izdevumi saistībā ar EGF līdzekļu izmantošanu ietver arī sagatavošanas darbus, kā arī 
informēšanas un reklāmas pasākumus, kā tas atrunāts EGF regulas 3. pantā.

Francijas iestāžu norādītie pasākumi ir aktīva darba tirgus pasākumi, kas ir saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1927/2006 3. pantā noteiktajām atļautajām darbībām. Kopējais EGF ieguldījums 
EUR 24 493 525 apmērā nosegs 65 % no aprēķinātajām kopējām izmaksām 
(EUR 37 682 346).

Uzņēmums Renault ir izpildījis prasības, kas paredz apspriešanos ar sociālajiem partneriem. 

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu Francija ir paziņojusi Komisijai, ka finansiālo 
ieguldījumu pārvaldīs Mission du Fonds National de l'Emploi (FNE), kas ietilpst 
Ekonomikas, rūpniecības un nodarbinātības ministrijas Délégation générale à l'emploi et à la 
formation professionnelle (DGEFP). 

Lai varētu izmantot EGF līdzekļus, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai līdzekļu 
pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 24 493 525, kas no EGF rezerves 
(40 02 43) saistību apropriācijās pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).
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Referente atzinīgi vērtē to, ka pēc Parlamenta atkārtota pieprasījuma 2011. gada budžetā 
pirmo reizi ir iekļautas maksājumu apropriācijas (EUR 47 608 950) EGF budžeta pozīcijā, un 
atzinīgi vērtē EGF budžeta pozīcijas (04 05 01) papildinājumu ar EUR 50 000 000, kā tas 
paredzēts budžeta grozījumā Nr. 2/2011.

Referente atgādina, ka EGF tika 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. 
Šis ir trīspadsmitais priekšlikums par EGF līdzekļu izmantošanu, kas budžeta lēmējinstitūcijai 
iesniegts 2011. gadā. Tādējādi, atņemot no pieejamajām apropriācijām šajā priekšlikumā 
pieprasīto summu (EUR 24 493 525), līdz 2011. gada beigām vēl ir pieejami 
EUR 428 705 608. Tātad piešķīrumiem pēdējos četros 2011. gada mēnešos būs pieejami 
vairāk nekā 25 % no EGF vienam gadam paredzētā maksimālā apjoma, kā paredzēts EGF 
regulas 12. panta 6. punktā.

III. Procedūra

Komisija ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu, lai 2011. gada budžetā varētu 
iekļaut īpašas saistību apropriācijas, kā paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
28. punktā.

Trialogu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu var rīkot 
vienkāršotā veidā, kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad 
Parlamenta un Padomes viedoklis nesakrīt.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu 
(EMPL) komiteja, lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un veicinātu EGF līdzekļu 
izmantošanas pieteikumu izvērtēšanu.

Pēc pieteikuma izskatīšanas Eiropas Parlamenta EMPL komiteja sniegs savu vērtējumu par 
EGF līdzekļu izmantošanu, ko vēstules veidā pievienos šim ziņojumam.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā, kas pieņemta 2008. gada 
17. jūlija saskaņošanas sanāksmē, ir uzsvērts, ka, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu 
izmantošanu, ir svarīgi nodrošināt ātru procedūras norisi, pienācīgi ievērojot Iestāžu 
nolīgumu.


