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Grozījums Nr. 1
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(A) tā kā EGF nevajadzētu likt šķēršļus 
nedz dalībvalstīm struktūrpolitikas 
īstenošanā, lai veicinātu šo valstu 
ekonomikas un darba tirgus pārveidi, 
nedz uzņēmumiem produktu, ražošanas 
procesu un personāla politikas 
pielāgošanā ilgtspējīgas ekonomikas 
prasībām; tā kā — gluži pretēji — EGF 
vajadzētu stimulēt un atbalstīt minēto;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(A) tā kā Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonds (EGF) neparedz 
nekādus aktīvus darba tirgus pasākumus, 
kuri dalībvalstīm būtu jāīsteno saistībā ar 
pieteikumu fonda līdzekļu saņemšanai, 
bet paredz tādu individualizētu pasākumu 
saskaņota kopuma ieviešanu, kas 
izstrādāti darba ņēmēju reintegrēšanai 
darba tirgū saskaņā ar EGF regulas[1] 
3. pantu, tādējādi pilnībā saglabājot 
elastīgumu attiecībā uz dalībvalstu 
iespējām pielāgot atlaistajiem darba 
ņēmējiem paredzētos pasākumus ar 
konkrēto pieteikumu saistītajām vietējām 
un individuālajām vajadzībām;
([1] Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2009. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda izveidi, kurā grozījumi 
izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 546/2009.)

Or. en

Grozījums Nr. 3
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka sociālā politika un 
nodarbinātības politika ir valstu 
kompetences jomas, kas tiek saskaņotas ar 
atklāto koordinācijas metodi un izmantojot 
visas iespējamās sinerģijas, lai Eiropas 
Savienībā nodrošinātu pozitīvu izaugsmi 
globalizācijas apstākļos un rastu risinājumu 
sociālā un darba tirgus integrācijai
dalībvalstīs; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) ir 
instruments, kas izveidots, lai veicinātu šī 
mērķa sasniegšanu un sniegtu darba 
ņēmējiem atbalstu darbinieku skaita 
masveida samazināšanas gadījumā;

1. atgādina, ka sociālā politika un 
nodarbinātības politika ir valstu 
kompetences jomas, kas tiek saskaņotas ar 
atklāto koordinācijas metodi un izmantojot 
visas iespējamās sinerģijas, lai Eiropas 
Savienībā nodrošinātu pozitīvu izaugsmi 
globalizācijas apstākļos un rastu risinājumu 
sociālā un darba tirgus reintegrācijai
dalībvalstīs; pauž nožēlu par to, ka 
sociālās politikas virzieni un citi 
integrētāki politikas virzieni neatbilst 
konkurences mērķiem, un tādēļ aicina 
pastiprināt minētajiem virzieniem 
izmantojamos instrumentus; turklāt 
atgādina, ka Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonds (EGF) ir instruments, 
kas izveidots, lai veicinātu šī mērķa 
sasniegšanu un sniegtu darba ņēmējiem 
atbalstu darbinieku skaita masveida 
samazināšanas gadījumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka sociālā politika un 
nodarbinātības politika ir valstu 
kompetences jomas, kas tiek saskaņotas ar 
atklāto koordinācijas metodi un izmantojot 
visas iespējamās sinerģijas, lai Eiropas 
Savienībā nodrošinātu pozitīvu izaugsmi 
globalizācijas apstākļos un rastu risinājumu 
sociālā un darba tirgus integrācijai
dalībvalstīs; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) ir 
instruments, kas izveidots, lai veicinātu šī 
mērķa sasniegšanu un sniegtu darba 
ņēmējiem atbalstu darbinieku skaita 
masveida samazināšanas gadījumā;

1. atgādina, ka sociālā politika un 
nodarbinātības politika ir valstu 
kompetences jomas, kas tiek saskaņotas ar 
atklāto koordinācijas metodi un izmantojot 
visas iespējamās sinerģijas, lai Eiropas 
Savienībā nodrošinātu pozitīvu izaugsmi 
globalizācijas apstākļos un rastu risinājumu 
sociālā un darba tirgus reintegrācijai
dalībvalstīs un starp tām; turklāt atgādina, 
ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas 
fonds (EGF) ir instruments, kas izveidots, 
lai veicinātu šī mērķa sasniegšanu un 
sniegtu darba ņēmējiem atbalstu darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā;

Or. nl

Grozījums Nr. 5
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa iespējami drīz, jau sākot ar 
nākamo finanšu shēmu, iekļaut saistību 
un maksājumu apropriācijas EGF
paredzētajā budžeta pozīcijā, lai šīs 
apropriācijas varētu vienkāršāk izlietot, 
pieteikumus izskatīt īsākā termiņā 
efektīvākam no darba atlaisto darba
ņēmēju atbalstam un lai procedūras 
varētu standartizēt;

2. prasa Eiropas Komisijai ierosināt 
izmaiņas EGF regulā, lai īsā laikposmā 
pēc iespējas paātrinātu pieteikšanās 
procedūru, orientējoties uz mērķi —
nodrošināt finansējuma pieejamību 
6 mēnešu laikā pēc darbinieku skaita 
samazināšanas, cita starpā izvērtējot 
iespēju pieteikšanās procedūru sākt brīdī, 
kad tiek paziņots par darbinieku skaita 
samazināšanu, nevis, kad tā jau ir 
notikusi, un pēc iespējas vienkāršojot 
Eiropas Komisijas lēmumu pieņemšanu, 
kā arī prasa standartizēt procedūras;
prasa Eiropas Komisijai arī izstrādāt 
priekšlikumus nākamajai finanšu shēmai, 
lai sasniegtu mērķus, kas ietver, no vienas 
puses, sadarbību ar dalībvalstīm, lai 
veicinātu būtiskas perspektīvas izmaiņas 
ilgtspējīgas ekonomikas un darba tirgus 
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nodrošināšanai, un, no otras puses, 
atvieglotu ātras un elastīgas palīdzības 
sniegšanu neparedzētu ekonomisku 
satricinājumu dēļ no darba atlaistajiem
darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa iespējami drīz, jau sākot ar 
nākamo finanšu shēmu, iekļaut saistību un 
maksājumu apropriācijas EGF paredzētajā 
budžeta pozīcijā, lai šīs apropriācijas 
varētu vienkāršāk izlietot, pieteikumus 
izskatīt īsākā termiņā efektīvākam no darba 
atlaisto darba ņēmēju atbalstam un lai 
procedūras varētu standartizēt;

2. prasa iespējami drīz, jau sākot ar 
nākamo finanšu shēmu, iekļaut saistību un 
maksājumu apropriācijas EGF paredzētajā 
budžeta pozīcijā, lai šīs apropriācijas 
varētu vienkāršāk izlietot, pieteikumus 
izskatīt īsākā termiņā efektīvākam no darba 
atlaisto darba ņēmēju atbalstam un lai 
procedūras varētu standartizēt; ņemot vērā 
grūtības dažādās dalībvalstīs, uzsver 
nepieciešamību samazināt valsts 
līdzfinansējuma daļu, palielinot Kopienas 
finansējumu EGF līdz 90 % no 
atbalstāmo pasākumu izmaksām;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa iespējami drīz, jau sākot ar 
nākamo finanšu shēmu, iekļaut saistību 
un maksājumu apropriācijas EGF
paredzētajā budžeta pozīcijā, lai šīs 
apropriācijas varētu vienkāršāk izlietot, 
pieteikumus izskatīt īsākā termiņā 

2. prasa iekļaut saistību un maksājumu 
apropriācijas EGF paredzētajā budžeta 
pozīcijā, lai šīs apropriācijas varētu 
vienkāršāk izlietot, pieteikumus izskatīt 
īsākā termiņā efektīvākam no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam un lai procedūras 
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efektīvākam no darba atlaisto darba ņēmēju 
atbalstam un lai procedūras varētu 
standartizēt;

varētu standartizēt;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa iespējami drīz, jau sākot ar 
nākamo finanšu shēmu, iekļaut saistību un 
maksājumu apropriācijas EGF paredzētajā 
budžeta pozīcijā, lai šīs apropriācijas 
varētu vienkāršāk izlietot, pieteikumus
izskatīt īsākā termiņā efektīvākam no darba 
atlaisto darba ņēmēju atbalstam un lai 
procedūras varētu standartizēt;

2. ņemot vērā pašreizējo ekonomisko 
stāvokli, prasa iespējami drīz, jau sākot ar 
nākamo finanšu shēmu, iekļaut saistību un 
maksājumu apropriācijas EGF paredzētajā 
budžeta pozīcijā, lai šīs apropriācijas 
varētu vienkāršāk izlietot, pieteikumus 
izskatīt īsākā termiņā efektīvākam no darba 
atlaisto darba ņēmēju atbalstam un lai 
procedūras varētu standartizēt;

Or. nl

Grozījums Nr. 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina dalībvalstīm, ka papildus 
pieteikumu iesniegšanai, lai saņemtu 
EGF atbalstu, ir svarīgi nekavējoties veikt 
darba tirgus intervences pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Eiropas Komisiju mainīt 
maksimālo atbalsta izlietošanas periodu, 
aizstājot 24 mēnešu laikposmu no 
pieteikuma iesniegšanas datuma ar 
36 mēnešu laikposmu no tā 
apstiprināšanas datuma, lai atvieglotu 
piešķirto līdzekļu pilnīgu izlietojumu un 
ļautu atlaistajiem darba ņēmējiem pabeigt 
reintegrācijas procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis sociālos partnerus 
iesaistīt jau pieteikumu sagatavošanas 
sākumposmā;

3. atgādina dalībvalstīm, ka tām, no 
vienas puses, jāiesaista sociālie partneri
jau pieteikumu sagatavošanas sākumposmā 
saskaņā ar EGF regulas 5. pantu, un, no 
otras puses, jāievēro minētās regulas 
9. pants, kurā dalībvalstīm paredzēts 
pienākums sniegt informāciju par 
finansētajiem pasākumiem, publiskot to 
un sniegt šādu informāciju attiecīgajiem 
darba ņēmējiem, vietējām un 
reģionālajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem, kā arī standartizēt 
procedūras;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis sociālos partnerus 
iesaistīt jau pieteikumu sagatavošanas 
sākumposmā;

3. aicina dalībvalstis sociālos partnerus 
iesaistīt jau pieteikumu sagatavošanas 
sākumposmā un pirms jebkuras 
programmas īstenošanas uzsākšanas 
nodrošināt uzņēmumu padomju iesaisti, 
lai garantētu sociālo partneru īstenu 
palīdzību tādu pārveides plānu izstrādē, 
kas atbilst nevis uzņēmumu, bet gan 
darba ņēmēju vajadzībām; 

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis sociālos partnerus 
iesaistīt jau pieteikumu sagatavošanas 
sākumposmā;

3. aicina dalībvalstis jau pieteikumu 
sagatavošanas sākumposmā iesaistīt 
sociālos partnerus un veicināt sociālo 
dialogu ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
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saistībā ar iniciatīvu „Jaunas iemaņas 
jaunām darba vietām” un uzsver, ka EGF 
sniedz dalībvalstīm papildu finansējumu 
atlaisto darba ņēmēju apmācībai, lai 
nodrošinātu perspektīvas darba vietas un 
lielāku mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju pareizi piemērot 
Direktīvu 2002/14/EK par darbinieku 
informēšanu un uzklausīšanu, kā arī 
Direktīvu 94/45/EK par Eiropas 
Uzņēmumu padomi, lai sociālajiem 
partneriem sniegtu visus instrumentus, 
kas tiem nepieciešami ierosinātā 
atlaišanas vai pārstrukturizācijas plāna 
analīzei pirms tā paziņošanas, tādējādi 
nodrošinot viņiem iespēju pilnībā 
piedalīties pieteikumu sagatavošanā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Eiropas Komisiju EGF regulā 
iekļaut pienākumu dalībvalstīm atbalstīt 
darba ņēmēju apvienības līdzdalību 
īstenošanas posmā; aicina Eiropas 
Komisiju organizēt pieredzes un labas 
prakses apmaiņu saistībā ar darba ņēmēju 
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iesaisti EGF īstenošanā, lai darba ņēmēji 
pašreizējos un turpmākajos gadījumos var 
lietderīgi izmantot iepriekšējās gadījumos 
gūtās specializētās zināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Thomas Händel

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d prasa Komisijai nekavējoties iesniegt 
priekšlikumu, kas noteiktu, ka uzņēmumi, 
kuri likvidē darba vietas un kuriem 
iepriekšējos pārskata periodos bijusi 
peļņa, atbilstīgi sedz daļu ar uzņēmumu 
pārvietošanu un darba vietu 
samazināšanu saistīto sociālo izmaksu un 
nodrošina EGF refinansēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Thomas Händel

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e aicina Komisiju vidēji ilgā termiņā 
aizstāt EGF ar restrukturizācijas fondu, 
kurš tiktu finansēts, izmantojot ES 
mēroga nodokli par uzņēmumu 
pārvietošanu un ar kura līdzekļiem 
uzņēmumi būtu atbalstīti proporcionāli 
izveidoto ilgtspējīgo aizstāšanas darba 
vietu skaitam;

Or. de
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Grozījums Nr. 19
Thomas Händel

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f prasa Komisijai noteikt kritērijus, ar 
kuriem EGF palīdzības piešķiršana tiktu 
saistīta pirmām kārtām ar tādiem 
pārstrukturēšanas pasākumiem, kuri 
sekmē darba vietu saglabāšanu un 
radīšanu, kā arī ekoloģiski ilgtspējīgu un 
sociāli līdzsvarotu attīstību attiecīgajos 
reģionos;

Or. de

Grozījums Nr. 20
Thomas Händel

Atzinuma projekts
3.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.g aicina Komisiju paplašināt EGF 
izmantošanas kritērijus un atbilstoši 
minētajiem nosacījumiem attiecināt tos 
arī uz uzņēmumu pārvietošanu Eiropas 
Savienības robežās, kā arī ievērojami 
vienkāršot pieteikšanās procesu;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis kopīgi ar visām 
ieinteresētajām personām izveidot EGF

4. aicina dalībvalstis, apspriežoties ar 
visām ieinteresētajām personām, jo īpaši ar 
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vajadzīgo valsts līmeņa komunikācijas un 
pārvaldības struktūru un Eiropas līmenī 
apmainīties ar labāko praksi, jo tas ļaus ātri 
un efektīvi izmantot EGF līdzekļus 
darbinieku skaita masveida samazināšanas 
gadījumā;

sociālajiem partneriem, izveidot EGF
vajadzīgo valsts līmeņa komunikācijas un 
pārvaldības struktūru un Eiropas līmenī 
apmainīties ar labāko praksi, jo tas ļaus ātri 
un efektīvi izmantot EGF līdzekļus 
darbinieku skaita masveida samazināšanas 
gadījumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis kopīgi ar visām 
ieinteresētajām personām izveidot EGF
vajadzīgo valsts līmeņa komunikācijas un 
pārvaldības struktūru un Eiropas līmenī 
apmainīties ar labāko praksi, jo tas ļaus ātri 
un efektīvi izmantot EGF līdzekļus 
darbinieku skaita masveida samazināšanas 
gadījumā;

4. aicina dalībvalstis, apspriežoties ar 
visām ieinteresētajām personām, izveidot 
EGF vajadzīgo valsts līmeņa 
komunikācijas un pārvaldības struktūru un 
Eiropas līmenī apmainīties ar labāko 
praksi, jo tas ļaus ātri un efektīvi izmantot 
EGF līdzekļus darbinieku skaita masveida 
samazināšanas draudu gadījumā;

Or. nl

Grozījums Nr. 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins,
Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa Komisijai iesniegt priekšlikumu 
par to, kādi grozījumi būtu nepieciešami 
EGF regulā, lai varētu ietvert visus tos 
darba ņēmējus visās nozarēs un reģionos, 
kuri atlaisti vienādu iemeslu dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Eiropas Komisiju izvērtēt 
iespējamos risinājumus, lai novērstu 
segregāciju starp atlaistajiem darba 
ņēmējiem, kuri ir tiesīgi saņemt EGF 
atbalstu, un citiem atlaistajiem darba 
ņēmējiem tajā pašā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; aicina dalībvalstis un 
pašvaldības iestādes darīt visu iespējamo 
ekonomiskās dinamikas atjaunošanai 
teritorijās, kuras skārusi uzņēmējdarbības 
pārvietošana, lai saglabātu tajās 
saimniecisko darbību, ņemot vērā, ka 
EGF ir orientēts tikai uz darba ņēmējiem;
iesaka dalībvalstīm šai nolūkā intensīvāk 
apmainīties ar labāko praksi, jo īpaši ar 
programmas PROGRESS palīdzību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 26
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; prasa nodrošināt, ka 
noteikumi par fonda izmantošanu 
dalībvalstīs nepadara šo izmantošanu vēl 
ierobežojošāku; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
un — konkrētāk — ar jaunā 
mikrofinansēšanas instrumenta palīdzību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

6. aicina dalībvalstis, kuras saņem EGF 
atbalstu, jo īpaši darbinieku skaita 
masveida samazināšanas gadījumā rīkoties 
ļoti efektīvi un īstenot individuālu pieeju 
no darba atlaisto darba ņēmēju atbalstam, 
lai nodrošinātu viņiem vairāk iespēju no 
jauna iekļauties darba tirgū, kas tiek 
pamatīgi pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm 
šai nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam un veicināt 
tālākizglītību un pārkvalificēšanos, lai 
nodrošinātu viņiem vairāk iespēju no jauna 
iekļauties darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

Or. nl
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Grozījums Nr. 30
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu pieeju no darba atlaisto 
darba ņēmēju atbalstam, lai nodrošinātu 
viņiem vairāk iespēju no jauna iekļauties 
darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

6. aicina dalībvalstis, jo īpaši darbinieku 
skaita masveida samazināšanas gadījumā, 
īstenot individuālu un sociālu pieeju no 
darba atlaisto darba ņēmēju atbalstam, lai 
nodrošinātu viņiem vairāk iespēju no jauna 
iekļauties darba tirgū, kas tiek pamatīgi 
pārstrukturēts; iesaka dalībvalstīm šai 
nolūkā intensīvāk apmainīties ar labāko 
praksi, jo īpaši ar programmas PROGRESS
palīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba
vietām un sekmētu mūžizglītību, tā dodot 
darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 
konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes, padarītu esošās 
darba vietas videi draudzīgākas un radītu 
jaunas videi draudzīgas darba vietas, un 
sekmētu mūžizglītību, tā dodot darba 
ņēmējiem iespēju veidot savu profesionālo 
karjeru un veicināt ES konkurētspēju 
globalizācijas apstākļos; aicina dalībvalstis 
turpināt nodrošināt stimulus jo īpaši 
jauniešiem, sievietēm, kas vecākas par 
45 gadiem, un nelabvēlīgo grupu vai 
vecāka gada gājuma darba ņēmējiem 
palikt vai atgriezties darba tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba 
vietām un sekmētu mūžizglītību, tā dodot 
darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 
konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba 
vietām konkrētajā nodarbinātības jomā un 
sekmētu mūžizglītību, tā dodot darba 
ņēmējiem iespēju veidot savu profesionālo 
karjeru un veicināt ES konkurētspēju 
globalizācijas apstākļos;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba 
vietām un sekmētu mūžizglītību, tā dodot 
darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 
konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes, jo īpaši jaunām, 
ilgtspējīgām un perspektīvām darba 
vietām un sekmētu mūžizglītību, tā dodot 
darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 
konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba 
vietām un sekmētu mūžizglītību, tā dodot 
darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 
konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām, 
ilgtspējīgām un kvalitatīvām darba vietām 
un sekmētu mūžizglītību, tā dodot darba 
ņēmējiem iespēju veidot savu profesionālo 
karjeru un veicināt ES konkurētspēju 
globalizācijas apstākļos;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF 
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba 
vietām un sekmētu mūžizglītību, tā dodot 
darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 
konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF 
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām, „labām”
darba vietām un sekmētu mūžizglītību, tā 
dodot darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 
konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF 
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba 
vietām un sekmētu mūžizglītību, tā dodot 
darba ņēmējiem iespēju veidot savu 
profesionālo karjeru un veicināt ES 

7. mudina dalībvalstis izmantot EGF 
līdzekļus, lai īstenotu Eiropas mērķus, 
veicinātu jaunas prasmes jaunām darba 
vietām, uzņēmējdarbību un mūžizglītību, 
tā dodot darba ņēmējiem iespēju veidot 
savu profesionālo karjeru un veicināt ES 
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konkurētspēju globalizācijas apstākļos; konkurētspēju globalizācijas apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina dalībvalstis, kas izmanto EGF, 
radīt sinerģiju starp EGF, ESF un 
mikrofinansējumu, lai noteiktu katram 
gadījumam vispiemērotāko pasākumu;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b dalībvalstis tiek aicinātas atbilstīgi 
EGF regulai veikt pasākumus, kas veicina 
darba ņēmēju mobilitāti, ja 
nodarbinātības izredzes attiecīgajā 
reģionā ir neperspektīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c norāda, ka saistībā ar globalizāciju ES 
turpmāko konkurētspēju var nodrošināt 
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tikai mērķtiecīgi centieni izveidot 
maksimāli plašu ES darba ņēmēju
kvalifikāciju spektru; uzskata — EGF ir 
attiecīgi jāpalīdz arī konstruktīvi aizpildīt 
bezdarba posmus, īstenojot instensīvus 
tālākapmācības un pārkvalifikācijas 
pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d turklāt norāda, ka daudzos gadījumos 
arī ES pastāv ievērojamas atšķirības 
(algas līmeņa, sociālo pabalstu u.c. ziņā) 
dažādu dalībvalstu darba tirgos, jo īpaši 
starp dalībvalstīm Eiropas rietumos un 
austrumos; norāda, ka šīs atšķirības 
izraisa darbinieku skaita masveida 
samazināšanu dalībvalstīs, kurās darba 
tirgus nosacījumi ir mazāk labvēlīgi 
uzņēmējdarbībai; uzskata, ka arī šajos ar 
globalizāciju saistītās darba vietu 
likvidēšanas gadījumos vajadzētu 
nodrošināt iespējas saņemt EGF atbalstu; 

Or. de

Grozījums Nr. 41
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 
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kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 
jaunu, stabilu un perspektīvu darbu;

kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 
jaunu, stabilu un perspektīvu darbu; 
dalībvalstis tiek mudinātas izstrādāt 
politiku, kas uzņēmumiem, kuri pārvieto 
vai pārtrauc uzņēmējdarbību noteiktā 
reģionā, paredz pienākumu palīdzēt darba 
ņēmējiem uzlabot kvalifikāciju un atrast 
jaunu darbu, kā arī sniegt viņiem atbalstu 
pārejas posmā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 
kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 
jaunu, stabilu un perspektīvu darbu;

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes un apmācības 
apliecinājums, kas viņiem nodrošinātu 
iespējami precīzu un ātru pārkvalificēšanos 
un iespēju atrast jaunu, stabilu un 
perspektīvu darbu;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 
kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 
kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 
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jaunu, stabilu un perspektīvu darbu; jaunu, „labu”, stabilu un perspektīvu 
darbu;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 
kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 
jaunu, stabilu un perspektīvu darbu;

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem
jau pirms bezdarba posma sākuma būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 
kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 
jaunu, stabilu un perspektīvu darbu jomā, 
kas arī turpmāk būs ekonomiski 
dzīvotspējīga;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina uzņēmumiem, ka to pienākums 
ir darīt visu iespējamo, lai darba ņēmējiem 
jau bezdarba posma pašā sākumā būtu 
oficiāls iegūtās pieredzes apliecinājums, 
kas viņiem nodrošinātu iespējami precīzu 
un ātru pārkvalificēšanos un iespēju atrast 
jaunu, stabilu un perspektīvu darbu;

8. atgādina uzņēmumiem, ka to sociālais
pienākums ir darīt visu iespējamo, lai darba 
ņēmējiem jau bezdarba posma pašā sākumā 
būtu oficiāls iegūtās pieredzes 
apliecinājums, kas viņiem nodrošinātu 
iespējami precīzu un ātru pārkvalificēšanos 
un iespēju atrast jaunu, stabilu un 
perspektīvu darbu;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. norāda, ka pieteikumi ir ļoti atšķirīgi, jo 
atšķiras katras dalībvalsts konkrētā 
situācija; tāpēc aicina Komisiju sagatavot 
priekšlikumu, kas nodrošinātu elastīgāku 
pieeju intervences kritēriju piemērošanai 
attiecībā uz katru dalībvalsti, lai šos 
kritērijus atbilstīgāk pielāgotu konkrētās 
valsts ekonomikas stāvoklim, šai nolūkā 
izvērtējot iespēju pagarināt atskaites 
periodu un izvērtējot attiecīgo uzņēmumu 
darbības jomu;

9. norāda, ka pieteikumi ir ļoti atšķirīgi, jo 
atšķiras katras dalībvalsts konkrētā 
situācija; tāpēc aicina Komisiju sagatavot 
priekšlikumu, kas nodrošinātu elastīgāku 
pieeju intervences kritēriju piemērošanai 
attiecībā uz katru dalībvalsti, lai šos 
kritērijus atbilstīgāk pielāgotu konkrētās 
valsts ekonomikas stāvoklim, šai nolūkā 
izvērtējot iespēju pagarināt atskaites 
periodu un izvērtējot attiecīgo uzņēmumu 
darbības jomu, vienlaicīgi novēršot 
jebkādu nevienlīdzību starp dalībvalstīm 
attiecībā uz minētā instrumenta 
pieejamību;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a prasa Komisijai nodrošināt 
dalībvalstīm pamatnostādņu kopumu 
EGF finansējuma pieteikumu izstrādei un 
īstenošanai, cenšoties paātrināt 
pieteikšanās procedūru un rast 
ieinteresēto personu plašu vienprātību par 
piemērojamo stratēģiju un pasākumiem, 
kas jāievieš, lai darba ņēmējus efektīvi 
reintegrētu darba tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b attiecībā uz EGF īstenošanu ir 
jānosaka dalībvalstīm pienākums veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
ārvalstniekiem, kuri arī ir tiesīgi saņemt 
finansējumu, ir iespējas izmantot šos 
līdzekļus arī tad, ja tie dzīvo citā valstī, jo 
īpaši citā ES dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c prasa Komisijai pasākumu īstenošanas 
procesā atbalstīt arī dalībvalstis, sociālos 
partnerus un darbinieku apvienības;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a Eiropas Komisijai un dalībvalstīm jo 
īpaši ir cieši jāsadarbojas, lai efektīvi 
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uzraudzītu starptautiskajiem 
uzņēmumiem sniegto atbalstu un 
nodrošinātu stabilu ieguldījumu uz 
tiesībām balstītu darba vietu radīšanā, 
tādējādi mazinot sociālo dempingu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b aicina Komisiju nodrošināt tās
politikas virzienu un instrumentu 
saskaņotību, lai nepieļautu iespēju, ka 
izaugsmes un konkurētspējas mērķi ir 
pretrunā nodarbinātības, kohēzijas un 
sociālās integrācijas mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c aicina Eiropas Komisiju izpētīt 
iemeslus, kādēļ dažas valstis, kurās notiek 
darbinieku skaita masveida samazināšana 
un kuras būtu tiesīgas saņemt EGF 
finansējumu, neizmanto šo fondu, un 
attiecīgi ierosināt risinājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Thomas Händel

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju pareizas ES budžeta 
pārvaldības interesēs publiskot datus par 
EGF līdzekļu izmantošanas efektivitāti, 
lai Parlaments varētu veikt pēckontroli.

12. prasa Komisijai nekavējoties iesniegt 
ziņojumu par Globalizācijas pielāgošanas 
fonda līdzšinējo izlietojumu, kurā būtu jo 
īpaši sīki izklāstīts apropriāciju 
izlietojums un to īpatsvars kopējā 
finansējumā salīdzinājumā ar citiem 
valsts un konkrētajam uzņēmumam 
paredzētajiem atbalsta pasākumiem; 
prasa Komisijai no šā ziņojuma izdarīt 
sākotnējus secinājumus un ātri iesniegt 
priekšlikumus fonda uzlabošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju gada ziņojumā iekļaut 
datus par EGF efektivitāti un par 
apmācības stratēģijām, kas tiek īstenotas, 
lai palīdzētu darba ņēmējiem no jauna 
iekļauties darba tirgū;

11. aicina Komisiju gada ziņojumā iekļaut 
datus par EGF efektivitāti un par 
apmācības stratēģijām, kas tiek īstenotas, 
lai palīdzētu darba ņēmējiem no jauna 
iekļauties darba tirgū, un analizēt darba 
tirgus struktūras ietekmi uz EGF 
efektivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Thomas Händel

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

11.a ņemot vērā pašreizējo ekonomikas 
un finanšu krīzi un fonda paplašinātos 
uzdevumus, prasa Komisijai ievērojami 
palielināt finanšu shēmā EGF paredzētos 
līdzekļus un budžetā EGF izveidot 
atsevišķu sadaļu;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.b uzsver, ka ierobežotu finanšu resursu 
apstākļos Komisijai, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, ir jānovērtē EGF finansēto 
pasākumu efektivitāte un ilgtspējība; 
norāda, ka šim nolūkam ir jāizstrādā 
standartizēti kritēriji, piemēram, prasmju 
pilnveidošanas pasākumu pabeigšana, 
panākumi jaunas darba vietas 
meklējumos un jaunā darba līguma 
ilgums; 

Or. de

Grozījums Nr. 57
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju pareizas ES budžeta 
pārvaldības interesēs publiskot datus par 
EGF līdzekļu izmantošanas efektivitāti, lai 
Parlaments varētu veikt pēckontroli.

12. aicina Komisiju pareizas ES budžeta 
pārvaldības interesēs publiskot datus par 
EGF līdzekļu izmantošanas efektivitāti, jo 
īpaši par piešķirto apropriāciju 
atmaksājumu likmi un tās pamatojumu,
lai Parlaments varētu veikt pēckontroli un 
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apsvērt nepieciešamos uzlabojumus fonda 
darbībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju pareizas ES budžeta 
pārvaldības interesēs publiskot datus par 
EGF līdzekļu izmantošanas efektivitāti, lai 
Parlaments varētu veikt pēckontroli.

12. aicina Komisiju pareizas ES budžeta 
pārvaldības interesēs publiskot datus par 
EGF līdzekļu izmantošanas efektivitāti un 
pasākumu rezultātiem pēc ilgāka 
laikposma (pēc gada vai ilgāka 
laikposma), lai Parlaments varētu veikt 
pēckontroli.

Or. en


