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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 (Portugāles pieteikums EGF/2010/026 
PT/Rohde)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0491 
– C7-0222/2011),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 (2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīgums) 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 (EGF regula),

– 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 darbiniekiem, 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 darbiniekiem, 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 darbiniekiem, 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 Portugāle ir lūgusi palīdzību saistībā ar 974 darbinieku atlaišanu (no kuriem 680 
personām ir paredzēta palīdzība) vienā uzņēmumā, kas atrodas galvenokārt Santamarijas 
da Feiras pašvaldībā un ietekmēja arī blakus esošo Ovaras pašvaldību, kuras attiecīgi 
atrodas divos NUTS II reģionos — Norte un Centro,

                                               
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 darbiniekiem, 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 darbiniekus no jauna 
iekļautu darba tirgū;

3. uzsver — saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz atgriezties darba 
tirgū individuāliem darbiniekiem, 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 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;

6. atzinīgi vērtē EGF budžeta pozīcijas (04 05 01) paredzamo papildinājumu ar 
EUR 50 000 000, kā tas noteikts budžeta grozījumā Nr. 2/2011, kuru 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

(xxx)

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 (Portugāles pieteikums EGF/2010/026 
PT/Rohde)

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 darbiniekiem, 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 darbiniekiem, 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) Portugāle 2010. gada 26. novembrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar 
974 darbinieku atlaišanu (no kuriem 680 personām ir paredzēta palīdzība) vienā apavu 
ražošanas uzņēmumā, kas atrodas galvenokārt Santamarijas da Feiras pašvaldībā un 
ietekmēja arī blakus esošo Ovaras pašvaldību, kuras attiecīgi atrodas divos NUTS II
reģionos — Norte un Centro. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 
10. pantā izklāstītajām prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ 
Komisija ierosina izmantot summu EUR 1 449 500 apmērā.

(5) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Portugāles 
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 1 449 500 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 
darbiniekiem, 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. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums

Komisija 2011. gada 17. augustā apstiprināja jaunu priekšlikumu lēmumam par EGF 
izmantošanu, piešķirot līdzekļus Portugālei, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba 
tirgū, kuri tikuši atlaisti no darba pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

Šis ir sešpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2011. gada budžetu, un tas attiecas uz 
EGF līdzekļu piešķiršanu Portugālei par kopējo summu EUR 1 449 500. Tas attiecas uz 974 
darbinieku atlaišanu (no kuriem 680 personām ir paredzēta palīdzība) deviņu mēnešu atsauces 
laikposmā no 2010. gada 19. maija līdz 2010. gada 19. septembrim vienā apavu ražošanas 
uzņēmumā, kas atrodas galvenokārt Santamarijas da Feiras pašvaldībā un ietekmēja arī blakus 
esošo Ovaras pašvaldību, kuras attiecīgi atrodas divos NUTS II reģionos — Norte un Centro 
Portugālē.

Šo pieteikumu — lieta EGF/2010/026 PT/Rohde — Komisijai iesniedza 2010. gada 
26. novembrī un līdz 2011. gada 19. maijam sniedza papildu informāciju. 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, un Portugāle konkrētajā gadījumā uzskata, ka apģērbu un apavu rūpniecību krīze skāra 
ļoti smagi. Šīs nozares ir ļoti neaizsargātas pret tādu ārējo faktoru kā patērētāju pirktspējas 
samazināšanās. Ekonomikas lejupslīde nelabvēlīgi ietekmēja darba tirgu, pieauga bezdarba 
līmenis, un tas ietekmēja patērētāju uzticēšanos. Tā dēļ ražošanas nozarē ievērojami 
                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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samazinājās pārdošanas un ražošanas apjoms. Portugāles iestādes ziņo, ka Portugālē 
2008. gada pēdējos divos ceturkšņos un 2009. gadā ir reģistrēts IKP kritums (saskaņā ar 
Banco de Portugal informāciju IKP ir samazinājies par 4 %). Gan apģērba, gan apavu 
ražošanas nozarē ir samazinājies eksporta apjoms (par EUR 24 miljoniem apģērba nozarē un 
EUR 6 miljoniem apavu nozarē). Portugāles apavu eksporta apjoms 2009. gadā saruka līdz 
EUR 1 207 miljoniem, kas ir par 6,4 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Uzņēmumam Rohde izdevās saglabāt stabilu pozīciju tirgū, neraugoties uz arvien lielākām 
grūtībām, ko radīja pastiprināta konkurence ar Ķīnu, kura kļūst par šīs nozares pasaules līderi, 
un arvien lielāku Vjetnamas, Indijas un Indonēzijas ietekmi. Taču Rohde stāvokli ietekmēja 
pārdošanas apjoma kritums, un tādējādi Eiropas tirgū Rohde pozīcijas pasliktinājās. Tā kā bija 
iestājusies krīze un samazinājās iespējas veikt ieguldījumus, mātesuzņēmums, kura galvenā 
mītne ir Vācijas pilsētā Švalmštatē, bankrotēja.

Pēc tam tika īstenots Rohde uzņēmumu grupas atveseļošanas plāns; uzņēmumu nopirka 
Square Four un Morgan Stanley Merchant Bank kopuzņēmums, lai glābtu pašu uzņēmumu un 
tā ražošanas līmeni. Tika plānots, ka rūpnīca Portugālē turpinās ražošanu. Tomēr galu galā 
grupa bija ievērojami jāsamazina. Šie apstākļi, kā arī mātesuzņēmuma pasūtījumu 
samazināšanās ietekmēja Portugāles pilsētā Santamarijā da Feirā izvietotās Rohde rūpnīcas 
situāciju, un tādējādi 2009. gada septembrī tika sākta maksātnespējas procedūra, kuras 
rezultāts ir rūpnīcas slēgšana un darbinieku atlaišana.

Saskaņotā individualizētu pakalpojumu kopumā, kuru paredzēts finansēt, tostarp nodrošinot 
atbilstību darbībām, ko finansē no struktūrfondiem, ir iekļauti šādi pasākumi darbinieku 
reintegrācijai darba tirgū:

 Informācija un ieteikumi — informatīvajās darbībās ietilpst visu potenciālo atbalsta 
saņēmēju informēšana par pieejamajiem pasākumiem, darba ņēmēju aicināšana tajos 
aktīvi piedalīties, informēšana par darba tirgu, kā arī darba ņēmēju individuālo 
nodarbinātības plānu noteikšana un pielāgošana, kuros jāapraksta pasākumi, kur darba 
ņēmēji plāno piedalīties. Šādu profesionālo raksturojumu veiks nodarbinātības dienesti, un 
tam netiek piešķirts EGF līdzfinansējums. Paredzams, ka 250 no tiem darba ņēmējiem, 
kuriem paredzēta palīdzība, piedalīsies izvērstākās karjeras attīstības sesijās. Tajās darba 
ņēmēji tiks mudināti piedalīties profesionālajā apmācībā, pārkvalificēties un pilnveidoties, 
tostarp celt pašvērtējumu un izmantot darba meklēšanas metodes. Šo darbību laikā darba 
ņēmēji saņems pabalstu maltītēm un transportam.

 Prasmju atzīšana, apzināšana un sertifikācija — ar atzīto Jauno iespēju centru (JIC) 
palīdzību darba ņēmēji apzinās dzīves laikā apgūtās zināšanas un prasmes formālās un 
ikdienējās mācīšanās vidē. Individuālajās un grupu sesijās kopā ar profesionāliem 
mācībspēkiem tie sagatavos darba mapi, kurā būs darba ņēmēju mācību procesa 
apliecinājumi. Tiem darba ņēmējiem, kam, lai saņemtu skolas vai profesionālās izglītības 
apliecinājumu, ir vajadzīgas īpašas prasmes, tiks izveidotas īpašas grupas. JIC darbību 
veicinās profesionālo mācību centri, īstenojot kopīgu pārvaldību.

 Profesionālās mācības — darba ņēmējiem tiks nodrošināta to izglītības un prasmju 
līmenim atbilstošākā apmācība, kas palīdzēs ātri no jauna iekļauties darba tirgū. Tiks 
rīkoti divkāršas sertifikācijas (vispārējās un profesionālās) mācību kursi pieaugušajiem; 
daļa mācību būs modulāra (elastīga mācību sistēma, ko organizē īstermiņa apmācību 
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vienībās un kas izklāstīta valsts kvalifikāciju kataloga apmācības kritērijos), daļa —
specifiska un atbilstoša konkrētām darba tirgū pastāvošām vajadzībām (darbības, kas nav 
iekļautas valsts kvalifikāciju katalogā). Mācību kursus nodrošinās profesionālo mācību 
centri un citas IEFP noteiktas atzītas kompetentas iestādes. Stingri ierobežotā apmērā un 
ar stingriem nosacījumiem tiks nodrošināti pabalsti mācībām, maltītēm, transportam, 
personu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un izmitināšanai.

 Stipendija mācībām pēc personīgas iniciatīvas — stipendija sniegs darba ņēmējiem 
iespēju apmeklēt piemērotus mācību kursus, kuriem tie būs piekrituši, iekļaujot tos savā 
individuālajā nodarbinātības plānā, un kurus piedāvā atzītas mācību iestādes. Stipendija 
šādam mācību veidam tiks piešķirta saskaņā ar stingriem nosacījumiem. Ja darba ņēmēji 
spēs ievērot noteiktos termiņus, tie varēs vienlaikus vai secīgi apmeklēt vairākus kursus.

 Atbalsts tiem, kas darbu meklē patstāvīgi — šī ir stipendija darba ņēmējiem, kuri EGF 
paketes īstenošanas laikā paši atrod sev jaunu darbu, noslēdzot līgumu uz nenoteiktu laiku 
vai vismaz uz sešiem mēnešiem. Stipendijas apmērs atkarīgs no piedāvātā līguma ilguma, 
un to var palielināt, ja jaunā darbavieta atrodas vairāk nekā 100 km no darba ņēmēja 
dzīvesvietas.

 Stimuls darba devējiem — lai veicinātu jaunu darbavietu izveidi, darba devējiem var 
piešķirt finansiālu atbalstu, ja tie paraksta pilna laika līgumus ar darba ņēmēju, kas saņem 
EGF atbalstu. Minimālais līguma periods ir 12 mēneši, un tiem, kuri ar darba ņēmējiem 
noslēdz līgumu uz nenoteiktu laiku, izmaksā lielāku summu.

 Atbalsts uzņēmējdarbībai — darba ņēmējiem, kuri vēlas izveidot savu uzņēmumu, tiks 
organizētas mācības, lai apgūtu specifiskas zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai 
izveidotu un vadītu mazu uzņēmumu. Obligāts mācību kursu apmeklējums ir 
priekšnosacījums tam, lai lemtu par uzņēmuma dibināšanas atbalstīšanu, izņemot 
gadījumus, kad tiek apstiprināts, ka mācības jau apmeklētas iepriekš vai jau apgūta 
attiecīgā pieredze. Tehnisks atbalsts projektam ietver atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības 
idejas izstrādei, uzņēmējdarbības plāna sagatavošanai, uzņēmuma izveidei un projekta 
pēcpasākumus pirmajā darbības gadā.

 Atbalsts uzņēmuma izveidei — par katru izveidoto darba vietu (maksimums trīs darba 
vietas) ieskaitot projekta īstenotāja darba vietu, darba ņēmēji saņems EUR 20 000 
subsīdiju, kas nav jāatmaksā. Izveidotajās darba vietās jāpieņem citi EGF atbalsta 
saņēmēji vai bezdarbnieki no reģiona nodarbinātības dienestiem, turklāt tam jābūt pilna 
laika darbam vismaz divus gadus. Pabalsts maltītēm, transportam un personu 
apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem tiks piedāvāts saskaņā ar stingriem 
ierobežojumiem un nosacījumiem.

 Integrācijas plāns — laikposmā no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem darba ņēmējiem tiks 
nodrošināta darba pieredze vismaz 30 stundu nedēļā. Mērķis ir panākt, lai šie darba ņēmēji 
nezaudētu saskarsmi ar citiem darba ņēmējiem, netiktu izolēti, nezaudētu motivāciju un 
varētu apgūt jaunas zināšanas un prasmes, tādējādi uzlabojot savas nodarbinātības iespējas 
pēc integrācijas perioda. Darba ņēmēji ierobežotu laika periodu strādās pie sabiedrisko 
darbu darba devēja; viņiem būs tiesības saņemt pabalstu maltītēm un transportam, 
apdrošināšanu, kā arī ikmēneša pabalstu, kas aizstās algu.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pantā norādītajiem kritērijiem Portugāles iestādes 
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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 darbiniekus 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 sistēmām Portugāle ir darījusi zināmu Komisijai, ka 
finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs valsts nodarbinātības dienests Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, I.P. Vispārējo vadību uzņemsies nodarbinātības 
departaments kopā ar profesionālās izglītības departamentu, finanšu un pārvaldības kontroles 
departamentu, kā arī Norte un Centro reģionālajām delegācijām. Kopējo finanšu pārvaldību ir 
uzņēmies finanšu un pārvaldības kontroles departaments. Par atbalsta apstiprināšanu un 
izmaksu atbild Norte un Centro reģionālās delegācijas. Visaktīvāk pasākumus īstenos to 
pašvaldību nodarbinātības dienesti un partneri, proti, kopējo profesionālo mācību centri, kuras 
atlaišana skārusi visvairāk. Portugāle ir apliecinājusi, ka tiks ievērots attiecīgo iestāžu 
funkciju nošķiršanas princips.

Par EGF piemērošanas revīziju un kontroli atbildēs Eiropas Sociālā fonda pārvaldības institūts 
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.).

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 1 449 500, 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.

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 sešpadsmitais priekšlikums par EGF izmantošanu, kas budžeta lēmējinstitūcijai 
iesniegts 2011. gadā. Tādējādi, atņemot no pieejamajām apropriācijām šajā priekšlikumā 
pieprasīto summu (EUR 1 449 500), līdz 2011. gada beigām vēl ir pieejams 
EUR 418 963 631. 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.
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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 EGF līdzekļu izmantošanas 
pieteikumu izvērtēšanai.

Pēc pieteikuma izskatīšanas Eiropas Parlamenta EMPL komiteja sniegs savu vērtējumu par 
EGF līdzekļu izmantošanu, kuru 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.


