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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 (Dānijas pieteikums 
EGF/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery)
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011),

– 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 Dānija ir pieprasījusi palīdzību saistībā ar 813 darbinieku atlaišanu (no kuriem
atbalsts paredzēts 325 darbiniekiem) sešos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 
28. nodaļas nozarē („Iekārtu un mehānismu ražošana”) NUTS II reģionā Vidusjitlandē 
(DK04) Dānijā;

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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E. tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

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 (Dānijas pieteikums 
EGF/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery

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) Dānija 2010. gada 11. maijā iesniedza EGF izmantošanas pieteikumu saistībā ar 
darbinieku skaita samazināšanu 6 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 
28. nodaļas nozarē („Iekārtu un mehānismu ražošana”) NUTS II reģionā Vidusjitlandē 
(DK04), un vēlāk tam pievienoja papildu informāciju, ko iesniedza līdz 2011. gada 
21. martam. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā izklāstītajām 
prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot 
summu EUR 3 944 606 apmērā.

(5) Tātad EGF līdzekļi būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar 
Dānijas 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 3 944 606 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 līdzekļu 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 Dānijai, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba 
tirgū, kuri atlaisti no darba pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

Šis ir četrpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2011. gada budžetu, un tas attiecas 
uz EGF līdzekļu piešķiršanu Dānijai par kopējo summu EUR 3 944 606. Pieteikums iesniegts 
saistībā ar 813 darbinieku atlaišanu (no kuriem atbalsts paredzēts 325 darbiniekiem) sešos 
uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 28. nodaļas nozarē („Iekārtu un mehānismu 
ražošana”) NUTS II reģionā Vidusjitlandē (DK04), deviņu mēnešu pārskata periodā — no 
2009. gada 6. jūnija līdz 2010. gada 6. martam. 

Šis pieteikums — lieta EGF/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery no Dānijas — Komisijai 
tika iesniegts 2010. gada 11. maijā, un līdz 2011. gada 21. martam tika iesniegta papildu 
informācija. Pieteikuma pamatā bija intervences kritērijs, kas noteikts EGF regulas 2. panta 
b) apakšpunktā un kas paredz deviņu mēnešu laikā vismaz 500 atlaišanas gadījumus 
dalībvalsts uzņēmumos, kuri darbojas vienā un tajā pašā NACE 2. redakcijas nozarē vienā vai 
divos NUTS II kaimiņu reģionos.

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 nopietnajām sekām, ko globalizācija radījusi 
ES vēja turbīnu ražošanas nozarē.

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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Turklāt, kā norāda Dānijas iestādes, darba vietu samazinājumu Vidusjitlandē bija grūti 
paredzēt, ņemot vērā vēja enerģētikas straujo attīstību pasaulē.  

Komisijas novērtējums pamatojās arī uz minētās teritorijas un attiecīgo iestāžu un ieinteresēto 
personu aprakstu. Starp pieciem Dānijas reģioniem Vidusjitlande ieņem pirmo vietu teritorijas 
ziņā un otro vietu pēc iedzīvotāju skaita. Strādājošie dzelzsrūpniecības un metālrūpniecības 
nozarē, kas aptver arī vēja turbīnu ražošanu, Ringkøbing-Skjern pašvaldībā veido nozīmīgāku 
daļu no kopējā nodarbināto skaita nekā vidēji Dānijā (attiecīgi 19 % un 6 %), tātad šis reģions 
ir mazāk pasargāts no nelabvēlīgām pārmaiņām šajā nozarē. Dānija prognozē, ka minētajai 
darbinieku skaita samazināšanai būs ievērojama ietekme vietējā mērogā. Paziņotā darbinieku 
skaita samazināšana aptuveni skar 2,5 % no kopējā darba vietu skaita Ringkøbing-Skjern
pašvaldībā.
Finansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums, būdams saderīgs ar 
struktūrfondu finansētajām darbībām, paredz skaidrošanas un pārorientēšanas pasākumus (lai 
noskaidrotu darba ņēmēju mērķus un plānus), papildu atbalstu tālākai izglītībai un apmācībai, 
inovāciju laboratoriju (galveno uzmanību pievēršot strādājošo iemaņu pilnveidošanai, lai 
esošajos uzņēmumos viņi varētu veikt darbu, kurš balstīts uz „tīrām tehnoloģijām”), 
darbaudzināšanas shēmu, informācijas tālruni kvalifikācijas jautājumos, darba meklēšanas 
pabalstus un mobilitātes pabalstus.

Dānijas iestādes apliecināja, ka ir izpildītas prasības, kas paredz apspriešanos ar sociālajiem 
partneriem.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pantā norādītajiem kritērijiem Dānijas iestādes 
savā pieteikumā un tam papildus iesniegtajā informācijā:

• apstiprināja, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstāj pasākumus, par kuriem atbild 
uzņēmumi atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai kolektīvajiem līgumiem;

• norādīja, ka ar šo rīcību atbalsta individuālus darba ņēmējus un šos pasākumus 
neizmanto uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

• apstiprināja, ka iepriekš minētās kritērijiem atbilstošās darbības netiek finansētas no 
citiem ES finanšu instrumentiem.

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu Dānija ir paziņojusi Komisijai, ka finansiālo 
ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas iestādes, kas seko līdzi finansiālajam 
ieguldījumam no Eiropas Sociālā fonda, kura vadošā iestāde arī ir Dānijas uzņēmumu un 
būvniecības iestāde. Sertificēšanas pilnvaras tiks piešķirtas citai struktūrvienībai šajā iestādē. 
Revīzijas iestāde būs ES intervences kontroles dienests Dānijas uzņēmumu un būvniecības 
iestādē. 

Savā novērtējumā Komisija atzīst, ka pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības 
kritērijiem, un ierosina budžeta lēmējinstitūcijai to apstiprināt.

Lai varētu izmantot EGF līdzekļus, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai līdzekļu 
pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 3 944 606, kas no EGF rezerves 
(40 02 43) saistību apropriācijās pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).

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.
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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. 
Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus ir atļauts izmantot, nepārsniedzot maksimālo 
apjomu — EUR 500 miljonus gadā.
Šis ir četrpadsmitais priekšlikums par EGF līdzekļu izmantošanu, kas budžeta 
lēmējinstitūcijai iesniegts 2011. gadā. Tādējādi, atņemot no pieejamajām apropriācijām šajā 
priekšlikumā pieprasīto summu (EUR 3 944 606), līdz 2011. gada beigām vēl ir pieejami 
EUR 424 760 999. 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.


