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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

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;

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;

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

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;

5. atgādina, ka ar Regulu (EK) Nr. 1927/2006 vairākām valstīm ir atļauts kopīgi iesniegt 
pieteikumus atbalsta saņemšanai no EGF gadījumos, kad ģeogrāfiskā teritorijā vai 
konkrētā nozarē atbalstāmie darba ņēmēji neatrodas tikai vienā dalībvalstī;

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; 

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;

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;
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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;

10. aicina Komisiju novērst iespējamos konkurences traucējumus, veicinot viendabīgu 
pienākumu noteikšanu uzņēmumiem attiecībā uz darbinieku skaita samazināšanu ES; 

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; 

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


