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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumu kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu (2014.–2020. gads)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0608),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175., 42. un 
43. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0319/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Zviedrijas Karalistes parlaments, 
Nīderlandes Karalistes Senāts un Nīderlandes Karalistes Pārstāvju palāta, kā arī Polijas 
Republikas Senāts un kuros apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 3. maija atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 143, 22.5.2012., 42. lpp.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu, 
kā arī 42. un 43. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu,

Or. en

Pamatojums

42. un 43. pants nodrošina tiesisko pamatu lauksaimnieku iekļaušanai deleģētajos aktos. Es 
ierosinu lauksaimniekiem un visām pašnodarbinātām personām šajā regulā piemērot vienus 
un tos pašus nosacījumus. Tāpēc atsevišķs tiesiskais pamats nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas (EK) Nr. 1927/2006 darbības 
joma tika paplašināta 2009. gadā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 546/2009, kas bija daļa no Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāna, ietverot 
darba ņēmējus, kas atlaisti globālās 
ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā. Lai 
EGF varētu reaģēt turpmākās krīzes 
situācijās, tā darbības jomai būtu jāaptver 
darba ņēmēju atlaišanas gadījumi nopietnu 
ekonomikas traucējumu rezultātā, ko 
izraisījusi tāda neparedzēta krīze, kas 
līdzinātos finanšu un ekonomikas krīzei, 
kura sākās 2008. gadā.

(4) Regulas (EK) Nr. 1927/2006 darbības 
joma tika paplašināta 2009. gadā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 546/2009, kas bija daļa no Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plāna, ietverot 
darbiniekus, kas atlaisti globālās 
ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā. 
Neraugoties uz Eiropas Komisijas un 
Eiropas Parlamenta spēcīgo atbalstu, 
Eiropadome noraidīja tā dēvētās krīzes 
atkāpes piemērošanas termiņa 
pagarināšanu. Tā kā 82 % no visiem 
2009.–2010. gadā EGF iesniegtajiem 
pieteikumiem bija pamatoti ar krīzes 
atkāpes kritēriju, ir svarīgi, lai EGF varētu 
reaģēt turpmākās krīzes situācijās, tādēļ tā 
darbības jomai būtu jāaptver darbinieku
atlaišanas gadījumi nopietnu ekonomikas 
traucējumu rezultātā, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt to, ka Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija atbalstīja krīzes atkāpes 
piemērošanas termiņa pagarināšanu, lai norādītu, ka arī turpmāk ir vajadzīgs krīzes 
intervences mehānisms; šis arguments jāpamato ar pieejamiem statistikas datiem.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atbilstīgi paziņojumam “Budžets 
stratēģijai “Eiropa 2020”” EGF darbības 
joma būtu jāpaplašina, lai atvieglotu 
lauksaimnieku pielāgošanos jaunajai 
tirgus situācijai, kas radusies, noslēdzot 
starptautiskus tirdzniecības nolīgumus 
lauksaimniecības nozarē, tādējādi izraisot 
pārmaiņas vai būtisku pielāgošanu skarto 
zemnieku lauksaimnieciskajā darbībā, lai 
palielinātu viņu strukturālo 
konkurētspēju un veicinātu pāreju uz 
darbībām, kas nav saistītas ar 
lauksaimniecību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo noteikto 
daudzumu. Mazos darba tirgos, piemēram, 

(6) Lai EGF varētu turpināt darboties kā 
Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta 
pieteikumu iesniegšanas iespēja būtu 
jāizmanto tad, kad atlaišanas gadījumu 
skaits sasniedz minimālo noteikto 
daudzumu. Mazos darba tirgos, piemēram, 
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mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, un 
ārkārtas apstākļos pieteikumus var iesniegt 
arī par mazāku atlaišanas gadījumu skaitu.
Attiecībā uz lauksaimniekiem Komisijai 
būtu jānosaka kritēriji saistībā ar katra 
atsevišķa tirdzniecības nolīguma izraisīto 
ietekmi.

mazās dalībvalstīs vai attālos reģionos, un 
ārkārtas apstākļos pieteikumus var iesniegt 
arī par mazāku atlaišanas gadījumu skaitu.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atlaistajiem darba ņēmējiem būtu jābūt
vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā par atlaistajiem darba 
ņēmējiem būtu jāuzskata darba ņēmēji ar 
darba līgumu uz noteiktu laiku un pagaidu 
darba aģentūru darba ņēmēji, kā arī mikro,
mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki-
vadītāji un pašnodarbinātas personas, kas 
pārtrauc savu darbību, un lauksaimnieki,
kas maina vai pielāgo savu darbību, 
piemērojoties jaunajai tirgus situācijai, 
kas radusies pēc tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanas.

(7) Atlaistajiem darbiniekiem vajadzētu būt
vienlīdzīgai pieejai EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā par atlaistajiem 
darbiniekiem būtu jāuzskata darba ņēmēji 
ar darba līgumu uz noteiktu laiku un 
pagaidu darba aģentūru darba ņēmēji, kā 
arī mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašnieki vadītāji,
pašnodarbinātas personas un 
lauksaimnieki, kuri pārtrauc vai maina
savu pašreizējo darbību.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz lauksaimniekiem EGF 
darbības jomā būtu jāiekļauj atbalsta 
saņēmēji, kurus ietekmējuši divpusēji 
nolīgumi, ko Savienība noslēgusi saskaņā 
ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (GATT) XXIV pantu, vai 
daudzpusēji nolīgumi, kas noslēgti 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
ietvaros. Tas ietver lauksaimniekus, kuri 
maina vai pielāgo savu iepriekšējo 
lauksaimniecisko darbību laikposmā 
sākot no šāda tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas līdz trim gadiem pēc to 
pilnīgas īstenošanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos darba 
ņēmējus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā, 
tostarp lauksaimniecības, nozarē. Tādēļ 
finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo.

(9) EGF finansiālais ieguldījums 
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 
tirgus pasākumiem, lai atlaistos 
darbiniekus ātri iekļautu darba tirgū vai nu 
sākotnējā darbības nozarē, vai kādā citā, 
tostarp lauksaimniecības, nozarē. Tādēļ 
finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu paketē būtu 
jāierobežo. Finansiālajiem pabalstiem 
būtu jāpapildina jebkuras finansiālās 
saistības, kas dalībvalstīm vai 
uzņēmumiem jāpilda saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem vai koplīgumiem.

Or. en
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Pamatojums

EGF pievienotā vērtība būtu jārada vairākos līmeņos, tostarp — finansiāla pievienotā 
vērtība. Ja dalībvalstij pret atlaistajiem darbiniekiem ir finanšu saistības finansiāla pabalsta 
veidā, dalībvalstij šīs saistības ir jāpilda. Protams, dalībvalstis var papildināt finansiālos 
pabalstus un tādējādi darbiniekiem radīt papildu stimulus. Šis grozījums palīdzēs arī novērst 
EGF līdzekļu iztērēšanu visu dalībvalstu saistību finansēšanai.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darba ņēmējiem
no jauna iekļauties darba tirgū. 
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % mērķa darba ņēmēju varētu no jauna 
iekļauties darba tirgū vai uzsākt jaunu 
darbību 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma.

(10) Veidojot saskaņoto aktīvas darba 
tirgus politikas pasākumu paketi, 
dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas 
būtiski palīdz atlaistajiem darbiniekiem no 
jauna iekļauties darba tirgū. Izstrādājot šos 
pasākumus, būtu jāņem vērā arī 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi un to 
iekļaušana valstu un reģionu stratēģijās. 
Dalībvalstīm būtu jācenšas, lai vismaz 
50 % darbinieku, kas piedalās pasākumos, 
varētu no jauna iekļauties darba tirgū vai 
sākt jaunu darbību. Iekļaušanas rādītājs 
būtu jāmēra īstenošanas perioda beigās.

Or. en

Pamatojums

EGF pievienotā vērtība nozīmē arī to, ka šis fonds var papildināt un pilnveidot citas Eiropas 
iniciatīvas. Tā kā EGF būtu jāizstrādā darbiniekiem paredzētas individualizētu pasākumu 
paketes, šajās pasākumu paketēs būtu jāparedz arī virzība uz stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu un jārod līdzsvars starp šīm abām vajadzībām.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai efektīvi un ātri atbalstītu atlaistos 
darba ņēmējus, dalībvalstīm būtu jādara 
viss iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus 

(11) Lai efektīvi un ātri atbalstītu atlaistos 
darbiniekus, dalībvalstīm būtu jādara viss 
iespējamais, lai iesniegtu pilnīgus 
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pieteikumus. Papildu informāciju varētu 
sniegt tikai izņēmuma kārtā un ierobežotā 
laikposmā.

pieteikumus. Šo procesu var atvieglināt 
Komisijas un valstu vadošo iestāžu aktīva 
divpusēja mijiedarbība un precīza saziņa. 
Papildu informāciju varētu sniegt tikai 
izņēmuma kārtā un ierobežotā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Viena no pašreizējām EGF darbības problēmām ir savlaicīgums. Kavējumi neapmierina 
nevienu no iesaistītajām personām; tā kā dalībvalstis nevar sākt īstenot individuālo 
pakalpojumu paketes pasākumus, kamēr fonds nav piešķīris finansējumu, īpaši varētu ciest 
darbinieki. Tāpēc intensīvi jācenšas paātrināt šo procesu, un tas iespējams, atvieglinot visu 
partneru aktīvu mijiedarbību.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par 
informācijas pasākumiem attiecībā uz EGF 
lietām un iznākumiem. Turklāt, lai vairotu 
efektivitāti saziņā ar sabiedrību, kā arī 
veidotu spēcīgāku sinerģiju starp 
darbībām, kas uzsāktas pēc Komisijas 
iniciatīvas, arī resursiem, kas piešķirti 
informatīvajām darbībām šīs regulas 
ietvaros, būtu jāveicina informatīvās 
darbības, lai izgaismotu Savienības 
politiskās prioritātes, ar nosacījumu, ka tās 
ir saistītas ar šīs Regulas vispārējiem 
mērķiem.

(13) Būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par 
informēšanas un komunikācijas 
pasākumiem attiecībā uz EGF lietām un 
iznākumiem. Turklāt, lai vairotu 
efektivitāti saziņā ar sabiedrību, kā arī 
panāktu lielāku sinerģiju starp 
komunikācijas pasākumiem, kas sākti pēc 
Komisijas iniciatīvas, ar resursiem, kas 
piešķirti komunikācijas pasākumiem
saskaņā ar šo regulu, varētu arī veicināt
institucionālo komunikāciju, lai izgaismotu 
Savienības politiskās prioritātes, ar 
nosacījumu, ka tās ir saistītas ar šīs regulas
vispārējiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Institucionālā komunikācija, lai izgaismotu Savienības politiskās prioritātes, ir svarīgas, taču, 
manuprāt, tai nav jābūt obligātai — būtu jānodrošina iespēja izvēlēties to iekļaut vai 
neiekļaut vispārējā paketē.
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
solidaritāti ar darba ņēmējiem nekavē 
dalībvalstu līdzfinansējuma līdzekļu 
trūkums, līdzfinansējuma likme būtu 
jākoriģē, par normu nosakot maksimāli 
50 % ieguldījumu likmi pasākumu paketes 
izmaksās un tās īstenošanā, kā arī iespēju 
minēto likmi palielināt līdz 65 % 
gadījumos, ja pieteikumus iesniegušas
tādas dalībvalstis, kuru teritorijā vismaz 
viens NUTS II līmeņa reģions ir atbilstīgs
struktūrfondu konverģences mērķim.

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
solidaritāti ar darbiniekiem nekavē 
dalībvalstu līdzfinansējuma līdzekļu 
trūkums, līdzfinansējuma likme būtu 
jākoriģē, par normu nosakot maksimāli 
50 % ieguldījumu likmi pasākumu paketes 
izmaksās un tās īstenošanā, maksimāli 
65 % gadījumos, ja pieteikumus iesniegusi
dalībvalsts, kuras teritorijā vismaz viens 
NUTS II līmeņa reģions atbilst kategorijai 
„mazāk attīstīts reģions”, kā noteikts 
Regulā XX/XXXX, un maksimāli 75 % 
gadījumos, ja pieteikumus iesniegusi 
dalībvalsts, kas saņem finansiālu 
palīdzību saskaņā ar vienu no Regulas 
(EK) Nr. 1083/20061 77. pantā 
paredzētajiem noteikumiem vai no 
Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta.

___________
1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

Or. en

Pamatojums

Līdzfinansējums ir daudzu dalībvalstu galvenā problēma, un ir skaidrs, ka zemās 
līdzfinansējuma likmes dēļ dažas dalībvalstis neiesniedz pieteikumus EGF. Tāpēc esmu 
iekļāvusi papildu daļu, lai konkrētām dalībvalstīm nodrošinātu augstāku līdzfinansējuma 
likmi. Manuprāt, tas palīdzēs ne vien uzlabot fonda līdzekļu izmantošanas, bet arī atbalstīt 
dalībvalstu darbiniekus finansiāli sarežģītā situācijā.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem būtu jābūt attiecināmiem vai 
nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 

(15) Lai atvieglotu šīs regulas īstenošanu, 
izdevumiem būtu jābūt attiecināmiem vai 
nu no dienas, kad dalībvalstij radušies 
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administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, 
vai no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt 
individualizētus pakalpojumus, vai 
attiecībā uz lauksaimniekiem no datuma, 
kas noteikts Komisijas tiesību aktā, kas 
pieņemts atbilstīgi 4. panta 3. punktam.

administratīvie izdevumi EGF īstenošanai, 
vai no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt 
individualizētus pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, 
ļaujot Savienībai izrādīt solidaritāti ar 
darba ņēmējiem, kas atlaisti lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā pasaules 
tirdzniecības modeļos, kas notikušas 
globalizācijas, negaidītas krīzes situācijas
vai lauksaimniecības nozari ietekmējošu 
tirdzniecības nolīgumu dēļ, kā arī sniegt 
finansiālu atbalstu šādu darba ņēmēju ātrai 
atkaliekļaušanai darba tirgū vai viņu 
lauksaimniecisko darbību maiņai vai
pielāgošanai.

EGF mērķis ir veicināt Savienībā 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, 
dodot iespēju Savienībai izrādīt solidaritāti 
ar darbiniekiem, kas atlaisti tādu lielu 
strukturālu pārmaiņu rezultātā, kas 
pasaules tirdzniecības modeļos notikušas 
globalizācijas vai negaidītas krīzes dēļ, kā 
arī sniegt finansiālu atbalstu šādu 
darbinieku ātrai atkaliekļaušanai darba 
tirgū vai viņu darbības maiņai.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

Darbības, kas saņem fonda finansiālu 
atbalstu atbilstoši 2. panta a) un b) 
punktam, cenšas nodrošināt, lai vismaz 
50 % no darba ņēmējiem, kas piedalās 
minētajās darbībās, atrastu stabilu darbu 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma.

To pasākumu mērķis, kas saņem fonda 
finansiālu atbalstu atbilstoši 2. panta a) un 
b) punktam, ir nodrošināt, lai vismaz 50 % 
no darbiniekiem, kuri piedalās minētajos 
pasākumos, īstenošanas perioda beigās 
atrastu noturīgu darbu.

Or. en

Pamatojums

Uzskatu, ka gads no pieteikuma iesniegšanas dienas ir pārāk īss laiks, lai izmērītu darba 
atsākšanas rādītāju, jo, pirmkārt, dažas dalībvalstis līdz atļaujas saņemšanai nesāk īstenot 
dažus vai visus pasākumus. Otrkārt, netiks iekļauti tie darbinieki, kas piedalās kursos, kuri 
ilgst gadu vai ilgāk. Īstenošanas perioda beigās, t. i., divus gadus no pieteikuma iesniegšanas 
dienas, varēs iegūt precīzāku skaitli, jo īpaši attiecībā uz noturīgu nodarbinātību.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darba ņēmējiem, kas atlaisti nopietnu 
vietējās, reģionālās vai valsts ekonomikas 
traucējumu rezultātā, kurus izraisījusi 
negaidīta krīze, ar nosacījumu, ka var 
izveidot tiešu un pierādāmu saikni starp 
attiecīgajiem atlaišanas gadījumiem un 
minēto krīzi;

b) darbiniekiem, kas atlaisti nopietnu 
vietējās, reģionālās vai valsts ekonomikas 
traucējumu rezultātā, kurus izraisījusi 
negaidīta krīze, tostarp ekonomikas vai 
finanšu krīze, ar nosacījumu, ka var 
konstatēt tiešu un pierādāmu saikni starp 
attiecīgajiem atlaišanas gadījumiem un 
minēto krīzi;

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas darbības jomā ir svarīgi iekļaut ekonomikas un finanšu krīzes. Vārds „krīze” 
acīmredzami nozīmē jebkuru krīzi, taču, ņemot vērā Padomes bloķējošo mazākumu, kas 
iebilda pret pašreizējās atkāpes saistībā ar finanšu krīzi piemērošanas termiņa pagarināšanu, 
domāju, ka ir vajadzīga šāda norāde, lai īpaši iekļautu vārdus „ekonomikas” un „finanšu”.
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Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darba ņēmējiem, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo lauksaimniecisko darbību 
laikposmā, kas sākas no Savienības 
tirdzniecības nolīgumu parafēšanas, kur 
paredzēti tirdzniecības liberalizācijas 
pasākumi attiecīgajā lauksaimniecības 
nozarē, un kas beidzas triju gadu laikā 
pēc šo tirdzniecības pasākumu pilnīgas 
īstenošanas, ar nosacījumu, ka minētie 
tirdzniecības pasākumi izraisa būtisku 
lauksaimniecības produktu vai ražojumu 
importa pieaugumu Savienībā līdztekus 
ievērojamam šādu produktu vai ražojumu 
cenu kritumam Savienības vai attiecīgi 
valsts vai reģionālā līmenī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “darba ņēmējs” nozīmē mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekus-vadītājus un 
pašnodarbinātās personas (tostarp 
lauksaimniekus) un visus mājsaimniecības 
locekļus, kas aktīvi nodarbināti uzņēmumā, 
ar nosacījumu, kas attiecas uz 
lauksaimniekiem, ka tie jau pirms 
pasākumu īstenošanas konkrētā nozarē 
bija iesaistīti tās produkcijas ražošanā, 
kuru ietekmēja attiecīgais tirdzniecības 
nolīgums.

d) “darbinieks” nozīmē mikrouzņēmumu 
un mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekus 
vadītājus un pašnodarbinātās personas 
(tostarp lauksaimniekus) un visus 
mājsaimniecības locekļus, kas aktīvi 
nodarbināti uzņēmumā.
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Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz lauksaimniekiem, ja 
Komisija, pēc tirdzniecības nolīguma 
parafēšanas un pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, datiem un analīzi, 
uzskata, ka atbalsta nosacījumi atbilstīgi 
2. panta c) punktam iespējams ir izpildīti 
attiecībā uz ievērojamu lauksaimnieku 
skaitu, tā saskaņā ar 24. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros norāda atbilstīgas 
nozares vai produktus, vajadzības 
gadījumā nosaka skartās ģeogrāfiskās 
teritorijas, maksimālo potenciālā atbalsta 
apjomu Savienības līmenī, atsauces 
periodus, atbalsta piešķiršanas 
nosacījumus lauksaimniekiem un 
izdevumu attiecināmības datumus, kā arī 
nosaka termiņu, līdz kuram pieteikumi 
jāiesniedz, un, ja nepieciešams, norāda, 
kāda informācija saskaņā ar 8. panta 
2. punktu jāiekļauj pieteikumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
īpašnieki-vadītāji un pašnodarbinātās 
personas (maina vai lauksaimnieku 
gadījumā) pielāgo savu iepriekšējo 
darbību, tad šajā regulā šādas situācijas 
uzskata par atlaišanas gadījumiem.

4. Ja mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašnieki vadītāji un 
pašnodarbinātās personas (tostarp 
lauksaimnieki) maina savu iepriekšējo 
darbību, šajā regulā šādas situācijas 
uzskata par atlaišanas gadījumiem.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz mikro, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašniekiem-vadītājiem un 
pašnodarbinātajām personām (tostarp 
lauksaimniekiem) atlaišanas gadījumus 
skaita vai nu no darbības pārtraukšanas 
datuma, ko izraisījis kāds no 2. pantā 
minētajiem nosacījumiem, kas ir noteikts 
saskaņā ar valsts tiesību vai 
administratīvajiem aktiem, vai no datuma, 
ko Komisija norādījusi deleģētajā aktā, 
kas pieņemts saskaņā ar 4. panta 
3. punktu.

c) attiecībā uz mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu īpašniekiem vadītājiem
un pašnodarbinātajām personām (tostarp 
lauksaimniekiem) atlaišanas gadījumus 
skaita vai nu no dienas, kad darbība 
pārtraukta vai mainīta, ko izraisījis kāds 
no 2. pantā minētajiem apstākļiem, kurš ir 
noteikts saskaņā ar valsts tiesību vai 
administratīvajiem aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visi darba ņēmēji, kas tikuši atlaisti 
saskaņā ar 5. pantu laikposmā, kas noteikts 
4. panta 1., 2. vai 3. punktā;

a) visi darbinieki, kuri atlaisti saskaņā ar 
5. pantu laikposmā, kas noteikts 4. panta 1. 
vai 2. punktā;

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lauksaimnieki, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo darbību pēc tam, kad 
Savienība parafējusi tirdzniecības 
nolīgumu, kas minēts deleģētajā aktā, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotājā individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķa darba ņēmēju atkaliekļaušanos 
darba tirgū vai pašnodarbinātībā vai 
lauksaimnieku gadījumā — lai mainītu 

Finansiālu ieguldījumu var sniegt aktīviem 
darba tirgus pasākumiem, kas ietilpst 
saskaņotājā to individualizēto pakalpojumu 
paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto 
mērķa darbinieku atkaliekļaušanos darba 
tirgū vai pašnodarbinātībā vai lai mainītu 
viņu iepriekšējo darbību. Saskaņoto 
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vai pielāgotu savu iepriekšējo darbību. 
Saskaņoto individualizēto pakalpojumu 
paketē īpaši jāiekļauj šādi pasākumi:

individualizēto pakalpojumu paketē, 
konkrētāk, var iekļaut šādus pasākumus:

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, 
uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņai vai 
pielāgošanai (tostarp ieguldījumi fiziskajos 
aktīvos), sadarbības pasākumi, individuāli 
pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, 
tostarp informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju prasmju apgūšana un iegūtās 
pieredzes dokumentāla apliecināšana;

a) atbalsts darba meklēšanā, profesionālā 
orientācija, konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, pārcelšanas atbalsts, 
uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
sākšanai vai darbības maiņai (tostarp 
ieguldījumi fiziskajos aktīvos), sadarbības 
pasākumi, individuāli pielāgota apmācība 
un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju prasmju 
apgūšana un iegūtās pieredzes 
dokumentāla apliecināšana;

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

Ieguldījumi fiziskajos aktīvos 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai darbības maiņas vai 

Ieguldījumi fiziskajos aktīvos 
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
sākšanai vai darbības maiņas vai 
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pielāgošanas atbalstam nedrīkst 
pārsniegt 35 000 euro.

pielāgošanas atbalstam nedrīkst 
pārsniegt EUR 25 000.

Or. en

Pamatojums

Pašu kapitāls problēmu dēļ ierosināto apmēru samazināju no 35 000 eiro līdz 25 000 eiro. 
Darbiniekiem paredzētais EGF budžets būs apmēram 400 miljoni eiro gadā. Ja 2011. gadā 
būtu sadalīti 400 miljoni eiro, tad vidējā summa vienam darbiniekam būtu bijuši 23 710 eiro. 
2010. gadā šī summa būtu bijusi 14 888 eiro. Tāpēc skaitļa 35 000 eiro dēļ varētu būt 
nevienlīdzīga attieksme pret dažiem darbiniekiem. Tāpēc, manuprāt, ir lietderīgi šo skaitli 
pielāgot priekšlikumam par mikrofinansēšanu.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

aa) konkrēti pasākumi, ko īsteno 
ierobežotā laika periodā, kas uzskaitīti 
1. punkta b) apakšpunktā un kas aizvieto 
pasākumus, par kuru īstenošanu ir 
atbildīgas dalībvalstis saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem;

Or. en

Pamatojums

EGF pievienotā vērtība būtu jārada vairākos līmeņos, tostarp — finansiāla pievienotā
vērtība. Ja dalībvalstij pret atlaistajiem darbiniekiem ir finanšu saistības finansiāla pabalsta 
veidā, dalībvalstij šīs saistības ir jāpilda. Protams, dalībvalstis var papildināt finansiālos 
pabalstus un tādējādi darbiniekiem radīt papildu stimulus. Šis grozījums palīdzēs arī novērst 
EGF līdzekļu iztērēšanu visu dalībvalstu saistību finansēšanai.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņoto individualizēto 
pakalpojumu paketi izstrādā, apspriežoties 
ar sociālajiem partneriem, mērķa 



PR\904613LV.doc 21/38 PE483.708v02-00

LV

darbiniekiem un to pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

EGF starpposma pārskatā tika uzsvērts, ka vislabākos rezultātus nodrošināja individualizēts 
atbalsts atlaistajiem darbiniekiem. Tāpēc, izstrādājot pakalpojumu paketi, ir jāapspriežas ar 
darbiniekiem vai to pārstāvjiem. Tajos gadījumos, kad šādas apspriešanās netika rīkotas, uz 
pasākumiem liktās cerības neattaisnojās un arī rezultāti nebija pozitīvi.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc pieteikuma iesniedzējas dalībvalsts 
ierosinājuma finansiālo ieguldījumu var 
piešķirt sagatavošanas, pārvaldības, 
informācijas un publicitātes, kontroles un 
ziņojumu sniegšanas darbībām.

3. Pēc pieteikuma iesniedzējas dalībvalsts 
ierosinājuma finansiālo ieguldījumu, kas 
nepārsniedz 7 % no EGF prasītā atbalsta
saskaņotajai individualizēto pakalpojumu 
paketei, var piešķirt sagatavošanas, 
pārvaldības, informācijas un publicitātes, 
kontroles un ziņojumu sniegšanas 
darbībām.

Or. en

Pamatojums

EGF īstenošanas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no darbiniekiem paredzēto pasākumu 
paketes un fonda īstenošanas savlaicīguma. Katrs pieteikums ir individuāls, un ja pieteikumu 
nav daudz, dalībvalstīm var nebūt vajadzīgās pieredzes. Tāpēc var palielināties izdevumi. Arī 
saistībā ar sākotnējiem pieteikumiem dalībvalstīm būs intensīvi jācenšas nodrošināt visu 
partneru pilnīgu sadarbību. Uzlabojoties dalībvalstu lietpratībai, būs vajadzīgs mazāks 
finansiāls ieguldījums.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no datuma, kad 
ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no dienas, kad 
ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 
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kritēriji, vai attiecīgos gadījumos to 
iesniedz pirms Komisijas noteiktā termiņa 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu. Izņēmuma 
gadījumā un pienācīgi pamatotos apstākļos 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts sešu
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma var pievienot pieteikumam 
papildinformāciju, pēc kuras iesniegšanas 
Komisija novērtē pieteikumu, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju. Komisija pabeidz 
pieteikuma novērtējumu divpadsmit nedēļu 
laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
datuma vai (ja pieteikums ir nepilnīgs) 
sešus mēnešus pēc sākotnējā pieteikuma 
iesniegšanas datuma atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāk.

kritēriji. Izņēmuma gadījumā un pienācīgi 
pamatotos apstākļos pieteikuma iesniedzēja 
dalībvalsts piecu mēnešu laikā no 
pieteikuma iesniegšanas dienas var 
pievienot pieteikumam papildinformāciju, 
pēc kuras iesniegšanas Komisija novērtē 
pieteikumu, pamatojoties uz pieejamo 
informāciju. Komisija pabeidz pieteikuma 
novērtējumu divpadsmit nedēļu laikā no 
pilnīga pieteikuma iesniegšanas dienas vai 
(ja pieteikums ir nepilnīgs) piecus mēnešus 
pēc sākotnējā pieteikuma iesniegšanas 
dienas atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk.

Or. en

Pamatojums

Tā kā savlaicīgums ir svarīgs, dalībvalstīm jāvelta visas pūles tam, lai nodrošinātu, ka to 
pieteikumi tiek iesniegti iespējami ātri. Lai to veicinātu, es jau ierosināju palielināt finanšu 
ieguldījuma apmēru dalībvalstīm, kā arī padarīt obligātu dalībvalstu un Komisijas aktīvu 
sadarbību.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze vai jauna tirgus 
situācija lauksaimniecības nozarē 
dalībvalstī un kas radusies tirdzniecības 
nolīguma ietekmē, ko noslēgusi Eiropas 
Savienība saskaņā ar GATT XXIV pantu, 
vai daudzpusēja nolīguma ietekmē, kas 
parafēts Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas ietvaros saskaņā ar 2. panta 
c) punktu. Šo analīzi veic visatbilstošākajā 

a) pamatota analīze par saistību starp 
atlaišanas gadījumiem un lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules 
tirdzniecības modeļos vai vietējās, 
reģionālās vai valsts ekonomikas 
nopietniem traucējumiem, ko izraisījusi 
neparedzēta krīze. Šo analīzi veic 
visatbilstošākajā līmenī, pamatojoties uz 
statistikas un citu informāciju, lai pierādītu 
atbilstību 4. pantā izklāstītajiem 
intervences kritērijiem;
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līmenī, pamatojoties uz statistikas un citu 
informāciju, lai pierādītu atbilstību 
intervences kritērijiem, kas izklāstīti 4. 
pantā;

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

e) saskaņotās individualizēto pakalpojumu 
paketes katras sastāvdaļas provizoriskais 
budžets mērķa darba ņēmēju atbalstam;

e) saskaņotās individualizēto pakalpojumu 
paketes sastāvdaļu apraksts un
provizoriskais budžets mērķa darbinieku
atbalstam;

Or. en

Pamatojums

Ne vien budžetā, bet arī pieteikumā būtu jāiekļauj arī individualizēto pakalpojumu paketes 
sastāvdaļu aprakstu. Tā tiks nodrošināta lielāka skaidrība gan ES iestādēm, gan pašiem 
darbiniekiem. Tas atvieglinās arī finansiālā novērtējuma veikšanu, jo būs iespējams noteikt 
pieteikumam atbilstīgus rezultātus.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) metodes, ko izmantos, lai saskaņotās 
individualizēto pakalpojumu paketes 
pasākumi palīdzētu sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus valsts un reģionu 
līmenī;

Or. en
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Pamatojums

EGF būtu jāpalīdz vairot ES pievienotā vērtība. Šo pievienoto vērtību palīdzēs radīt 
saskaņotajā individualizēto pakalpojumu paketē darbiniekiem paredzēto pasākumu un 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu līdzsvars.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem un citām 
nozīmīgām organizācijām, ja piemērojams;

g) procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, mērķa 
darbiniekiem vai attiecīgā gadījumā citām 
nozīmīgām organizācijām;

Or. en

Pamatojums

EGF starpposma pārskatā tika uzsvērts, ka vislabākos rezultātus nodrošināja individualizēts 
atbalsts atlaistajiem darbiniekiem. Tāpēc, izstrādājot pakalpojumu paketi, ir jāapspriežas ar 
darbiniekiem vai to pārstāvjiem. Tajos gadījumos, kad šādas apspriešanās netika rīkotas, uz 
pasākumiem liktās cerības neattaisnojās un arī rezultāti nebija pozitīvi.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) paziņojums par pieprasītā EGF atbalsta 
atbilstību procesuālajiem un materiālajiem 
Savienības noteikumiem par valsts 
atbalstu, kā arī paziņojums, ka 
individualizētie pakalpojumi neaizstāj 
pasākumus, kuri saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vai koplīgumu jāveic 
uzņēmumiem;

h) paziņojums par pieprasītā EGF atbalsta 
atbilstību procesuālajiem un materiālajiem 
Savienības noteikumiem par valsts 
atbalstu, kā arī paziņojums, ka 
individualizētie pakalpojumi neaizstāj 
pasākumus, kuri saskaņā ar 7. panta 
2. punkta aa) apakšpunktu jāveic 
dalībvalstīm vai — saskaņā ar 7. panta 
2. punktu — uzņēmumiem;

Or. en
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Pamatojums

EGF pievienotā vērtība būtu jārada vairākos līmeņos, tostarp — finansiāla pievienotā
vērtība. Ja dalībvalstij pret atlaistajiem darbiniekiem ir finanšu saistības finansiāla pabalsta 
veidā, dalībvalstij šīs saistības ir jāpilda. Protams, dalībvalstis var papildināt finansiālos 
pabalstus un tādējādi darbiniekiem radīt papildu stimulus. Šis grozījums palīdzēs arī novērst 
EGF līdzekļu iztērēšanu visu dalībvalstu saistību finansēšanai.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

i) valsts līdzfinansējuma avoti; i) valsts līdzfinansējuma avoti un attiecīgā 
gadījumā citi līdzfinansējuma avoti;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē gadījumi, kad sabiedrības vai uzņēmumi piedalās pasākumu līdzfinansēšanā.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) ja piemērojams, jebkādas papildu 
prasības, kas var būt noteiktas deleģētajā 
aktā, kas pieņemts saskaņā ar 4. panta 
3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsts atlaistajiem darba ņēmējiem
papildina dalībvalstu pasākumus valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī.

1. Atbalsts atlaistajiem darbiniekiem
papildina dalībvalstu pasākumus valsts, 
reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp 
pasākumus, ko finansē no Savienības 
fondiem.

Or. en

Pamatojums

EGF un ESF ir politiku papildinoši pasākumi, un šo abu fondu sinerģija var palīdzēt radīt 
Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības principa integrācija tiek 
veicināta dažādos finansiālā ieguldījuma 
īstenošanas posmos. Komisija un 
dalībvalsts veic piemērotus pasākumus, lai 
novērstu jebkādu diskrimināciju pēc
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma, dzimumorientācijas un darba
līguma vai darba attiecību veida finanšu 
ieguldījuma īstenošanas dažādajos posmos 
un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi tam.

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesību un dzimumu 
līdztiesības principa integrāciju pilnībā
veicina dažādos finansiālā ieguldījuma 
īstenošanas posmos un ka šie jautājumi ir 
īstenošanas neatņemama sastāvdaļa. 
Komisija un dalībvalsts veic visus 
piemērotos pasākumus, lai finanšu 
ieguldījuma īstenošanas dažādajos posmos 
un jo īpaši attiecībā uz tā pieejamību 
novērstu jebkādu diskrimināciju, kas 
pamatojas uz dzimumu, rasi vai etnisko 
izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, 
invaliditāti, vecumu, dzimumorientāciju un 
darba līgumu vai darba attiecību veidu.

Or. en

Pamatojums

Sieviešu un vīriešu līdztiesībai vajadzētu būt šī fonda neatņemamai sastāvdaļai. Nepietiek 
tikai, ka tiek atbalstīts dzimumu līdztiesības princips, tas jāatbalsta pilnvērtīgi. Būtu jānovērš 
arī jebkāda diskriminācija attiecībā uz fonda pieejamību.
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Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un vadlīniju sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisija var
arī sniegt informāciju par EGF 
izmantošanu Eiropas un dalībvalstu 
sociālajiem partneriem.

4. Komisijas tehniskā palīdzība ietver 
informācijas un norādījumu sniegšanu 
dalībvalstīm par EGF izmantošanu, 
pārraudzību un novērtēšanu. Komisija arī 
sniedz informāciju par EGF izmantošanu 
Eiropas un dalībvalstu sociālajiem 
partneriem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā sociālie partneri piedalās apspriešanās procesā, ir jānodrošina, lai arī sociālie 
partneri saņemtu informāciju par EGF izmantošanu, uzraudzību un novērtēšanu.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija internetā izveido vietni, lai
visās Savienības valodās sniegtu 
informāciju par EGF, kā arī norādījumus 
par pieteikumu iesniegšanu, informāciju 
par apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem, kā arī uzsvērtu budžeta 
lēmējinstitūcijas lomu.

2. Komisija internetā uztur un regulāri 
atjaunina vietni, kas pieejama visās 
Savienības valodās, lai sniegtu informāciju 
par EGF, kā arī norādījumus par 
pieteikumu iesniegšanu, informāciju par 
apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem, kā arī par budžeta 
lēmējinstitūcijas lomu.

Or. en

Pamatojums

Internetā jau ir izveidota EGF vietne; Komisijai tā tikai jāuztur un pastāvīgi jāatjaunina.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darba ņēmēju
skaitu, piedāvātos pasākumus un 
provizoriskās izmaksas, pēc iespējas ātrāk 
aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % 
no kopējām provizoriskajām izmaksām, 
kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai 65 % no minētajām 
izmaksām gadījumos, ja pieteikumus 
iesniegušas tādas dalībvalstis, kuru 
teritorijā vismaz viens NUTS II līmeņa 
reģions ir atbilstīgs struktūrfondu 
konverģences mērķim. Komisija, veicot 
šādu gadījumu izvērtēšanu, lemj, vai 65 % 
līdzfinansējuma likme ir attaisnojama.

1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā mērķa darbinieku skaitu, 
piedāvātos pasākumus un provizoriskās 
izmaksas, pēc iespējas ātrāk aprēķina 
finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apmēru, ko vajadzības 
gadījumā var sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apmērs nedrīkst pārsniegt:

a) 50 % no kopējām provizoriskajām 
izmaksām, kas minētas 8. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā, vai

Or. en

Pamatojums

Līdzfinansējums ir daudzu dalībvalstu galvenā problēma, un ir skaidrs, ka zemās 
līdzfinansējuma likmes dēļ dažas dalībvalstis neiesniedz pieteikumus EGF. Tāpēc esmu 
iekļāvusi papildu daļu, lai konkrētām dalībvalstīm nodrošinātu augstāku līdzfinansējuma 
likmi. Manuprāt, tas palīdzēs ne vien uzlabot fonda līdzekļu izmantošanu, bet arī atbalstīt 
dalībvalstu darbiniekus finansiāli sarežģītā situācijā.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 65 % no minētajām izmaksām 
gadījumos, ja pieteikumus iesniegusi tāda 
dalībvalsts, kuras teritorijā vismaz viens 
NUTS II līmeņa reģions atbilst kategorijai 
„mazāk attīstīts reģions”, kā noteikts 
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Regulā XX/XXXX, vai

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
13. pants − 1. punkts − c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 75 % no minētajām izmaksām 
gadījumos, ja pieteikumus iesniegusi tāda 
dalībvalsts, kas saņem finansiālu 
palīdzību saskaņā ar vienu no Regulas 
(EK) Nr. 1083/20061 77. pantā 
paredzētajiem noteikumiem vai no 
Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta;

1 OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi ir atbilstīgi finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai no datumiem, kas 
noteikti 8. panta 2. punkta h) apakšpunktā, 
kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darba ņēmējiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu. Attiecībā uz 
lauksaimniekiem izdevumi ir atbilstīgi 
ieguldījuma saņemšanai no datuma, kas 
noteikts deleģētajā aktā, kas pieņemts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu.

Finansiālo ieguldījumu par izdevumiem 
var saņemt no datumiem, kas noteikti
8. panta 2. punkta f) apakšpunktā, kad 
dalībvalsts sāk sniegt individualizētos 
pakalpojumus mērķa darbiniekiem vai 
veikt administratīvos izdevumus, lai 
īstenotu EGF, attiecīgi saskaņā ar 7. panta 
1. un 3. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij kā priekšfinansējumu izmaksā 
finansiālo ieguldījumu vismaz 50 % 
apmērā no Savienības finansiālā 
ieguldījuma dalībvalstij, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā, kam vajadzības 
gadījumā seko starpposma maksājums un 
galīgais maksājums. Priekšfinansējumu 
dzēš, kad finansiālo ieguldījumu izbeidz 
saskaņā ar 18. panta 3. punktu.

1. Pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
finansiālo ieguldījumu atbilstīgi 15. panta 
4. punktam, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij vienā maksājumā izmaksā 
finansiālo ieguldījumu, un parasti tas 
notiek 15 dienu laikā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais finansiālā ieguldījuma izmaksas mehānisma darbība ir veiksmīga; kamēr dažām 
dalībvalstīm ir jāatmaksā līdzekļi, citām tas nav jādara. Savienības finansiālā ieguldījuma 
izmaksa 50 % apmērā radītu dalībvalstīm nopietnu finansiālo slogu un varētu kavēt 
individualizēto pakalpojumu paketes pasākumu īstenošanu.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādātus finansēšanas 
noteikumus, konkrēti, priekšfinansējuma 
likmi un starpposma un galīgā 
maksājuma kārtību, Komisija noteiks 
lēmumā par finansiālo ieguldījumu, kā 
minēts 15. panta 4. punktā.

svītrots

Starpposma maksājumu veic, lai 
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atmaksātu izdevumus, kas dalībvalstīm 
radušies veicot atbilstīgās darbības, ar 
nosacījumu, ka Komisijai tiek iesniegta 
izdevumus apliecinošs dokuments, ko 
parakstījusi pilnvarotās publiskā iestādes 
pārstāvis atbilstoši 21. pantam.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts veic 6. pantā noteiktās 
atbalstāmās darbības pēc iespējas ātrāk, bet 
ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu.

4. Dalībvalsts veic 7. pantā noteiktās 
atbalstāmās darbības pēc iespējas ātrāk, bet 
ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas dienas saskaņā ar 8. panta 
1. punktu. Tomēr, ja atlaistais darbinieks 
piedalās kursos, kuri ilgst divus gadus vai 
ilgāk, tad atlaistajam darbiniekam divu 
gadu kursu/apmācības izmaksas sedz 
kursu nākamajā pieejamajā semestrī ar 
noteikumu, ka tas nav vēlāk par vienu 
gadu pēc pieteikuma iesniegšanas dienas.

Or. en

Pamatojums

Daži darbinieki, kas bija iesnieguši pieteikumus EGF, ir izmantojuši šos līdzekļus, lai iegūtu 
tālākizglītību vai apmācību, kas ir ilgāka par diviem gadiem. Tā kā daži kursi sākas tikai 
septembrī un tā kā dalībvalstis ne vienmēr piešķir finansējumu no pieteikuma iesniegšanas 
dienas, ir iespējams finansēt tikai kursa vienu gadu. Tā kā atlaistajiem darbiniekiem parasti 
nav finanšu līdzekļu vai algas, šāds ierobežojums faktiski liedz viņiem piedalīties šādos 
kursos.
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Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izdevumi atbilstīgi 7. panta 3. punktam 
ir attiecināmi līdz ziņojuma iesniegšanas 
termiņam.

6. Izdevumi atbilstīgi 7. panta 3. punktam 
ir attiecināmi līdz noslēguma ziņojuma 
iesniegšanas termiņam.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka tas ir noslēguma ziņojums, nevis starpposma ziņojums.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas datuma saskaņā ar 8. panta 
1. punktu vai līdz datumam, kas paredzēts 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, dalībvalsts Komisijai 
iesniedz starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, ietverot 
informāciju par finansējumu, grafiku un 
līdz šim īstenoto pasākumu veidu, kā arī 
informāciju par to, kāda atlaisto darba 
ņēmēju proporcionālā daļa 12 mēnešu laikā 
pēc pieteikuma iesniegšanas datuma no 
jauna iesaistījusies darba tirgū vai uzsākusi
jaunu darbību.

1. Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pieteikuma 
iesniegšanas dienas saskaņā ar 8. panta 
1. punktu dalībvalsts Komisijai iesniedz 
starpposma ziņojumu par finanšu 
ieguldījuma īstenošanu, tostarp par 
finansējumu, grafiku un līdz šim īstenoto 
pasākumu veidu, kā arī par to, kāda atlaisto 
darbinieku proporcionālā daļa 15 mēnešu
laikā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas
no jauna iesaistījusies darba tirgū vai 
sākusi jaunu darbību.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem. Arī ierosinātais laikposms ir pārāk mazs, lai gūtu pareizu 
priekšstatu par konkrētiem darba atsākšanas rādītājiem. Šāda situācija radusies tāpēc, ka 
dalībvalstis nesāk īstenošanas pasākumus, kamēr iestādes nav saņēmušas fonda atļauju.
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Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divgadu ziņojums Gada ziņojums

Or. en

Pamatojums

Piemērotāks ir gada ziņojums, nevis divgadu ziņojums, jo tā iespējams pareizi novērtēt fonda 
darbību. Tādā veidā var veicināt pieredzes apguvi visos līmeņos un paraugprakses 
īstenošanu — pierādīts, ka attiecībā uz EGF tas ir būtiski.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru otro gadu līdz 1. augustam un 
pirmo reizi 2015. gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu ziņojumu par 
darbībām, kas iepriekšējos divos gados
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, 
kas saistīta ar iesniegtajiem pieteikumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem, finansētajām 
darbībām, tostarp to, kā tās papildina citu 
Savienības fondu finansētās darbības, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF) un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētās darbības, un 
sniegtā finansiālā ieguldījuma izbeigšanu. 
Turklāt tajā jāietver arī informācija par 
tiem pieteikumi, kuri tikuši noraidīti vai 
ticis samazināts to finansējuma apmērs 
nepietiekama apropriāciju apjoma vai 
neatbilstības dēļ.

1. Katru gadu līdz 1. jūnijam un pirmo 
reizi 2015. gadā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un 
kvalitatīvu pārskatu par darbībām, kas 
veiktas saskaņā ar šo regulu un 
Regulu Nr. 1927/2006. Ziņojumā galveno 
uzmanību pievērš EGF sasniegtajiem 
rezultātiem un, konkrētāk, ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp to, kā tās 
ietekmē darba atsākšanas rādītājus un
papildina citu Savienības fondu finansētās 
darbības, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) finansētās 
darbības, un sniegtā finansiālā ieguldījuma 
izbeigšanu. Turklāt tajā jāietver arī 
informācija par tiem pieteikumiem, kuri 
noraidīti vai kuru finansējuma apmērs 
samazināts nepietiekama apropriāciju 
apjoma vai neatbilstības dēļ.

Or. en
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Pamatojums

Piemērotāks ir gada ziņojums, nevis divgadu ziņojums, jo tā iespējams pareizi novērtēt fonda 
darbību. Tādā veidā var veicināt pieredzes apguvi visos līmeņos un paraugprakses 
īstenošanu — pierādīts, ka attiecībā uz EGF tas ir būtiski. Ziņojumā būtu arī jānorāda, kā 
veiktās darbības ir ietekmējušas darba atsākšanas rādītājus.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 21. un 22. panta, atbalstu 
lauksaimniekiem pārvalda un kontrolē 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr...................par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana
1. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Šajā regulā minētās deleģēšanas 
pilnvaras piešķir uz nenoteiktu laiku no 
dienas, kad stājas spēkā šī regula.
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 4. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētus aktus.
Ar atsaukšanas lēmumu pārtrauc 



PR\904613LV.doc 35/38 PE483.708v02-00

LV

deleģēšanas pilnvaras, kas norādītas 
minētajā lēmumā. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
minētajā lēmumā norādītā vēlākā datumā. 
Tas neietekmē jau pastāvošu deleģētu 
aktu spēkā esamību.
4. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 4. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja 2 mēnešu laikā pēc šā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši pret to iebildumus 
vai, ja pirms minētā termiņa beigām, gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka neizteiks 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas minēto termiņu 
pagarina par 2 mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniekiem šajā regulā piemēro tādus pašus nosacījumus kā visiem pārējiem 
atlaistajiem darbiniekiem.
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PASKAIDROJUMS

EGF tika izveidots, lai sniegtu ES instrumentu, ar kuru tā var parādīt solidaritāti pasaules 
tirdzniecības modeļu būtisko strukturālo izmaiņu rezultātā atlaistajiem darbiniekiem un 
atbalstīt viņus. Pēc tam tas tika paplašināts, iekļaujot darbiniekus, kas atlaisti tiešā globālās 
finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā. Šajā sakarā ir ļoti žēl, ka šī krīzes atkāpe netika 
atjaunota Padomes bloķējošā mazākuma dēļ, lai gan tās turpināšanu stingri atbalstīja Komisija 
un Eiropas Parlaments. 2009. un 2010. gadā 82 % iesniegumu EGF bija balstīti uz krīzes 
atkāpes kritēriju, un šajā pašā periodā fondu izmantoja 10 % atlaisto darbinieku ES. Tādēļ 
Komisijas priekšlikums iekļaut neparedzētu krīzi regulējuma darbības jomā ir atzinīgi 
vērtējams, jo tas ļauj fondam apmierināt atlaisto darbinieku reālās vajadzības.

Daži no Komisijas priekšlikumiem ir atbilde uz bažām un ieteikumiem, kas uzsvērti EGF 
starpposma novērtējumā, tādēļ tiem būtu jādod pievienotā vērtība fonda darbībai. Tomēr ir 
vairākas nepilnības, kā arī neatbilstošs mēģinājums panākt, lai EGF reaģētu uz tirdzniecības 
nolīgumiem, un tam varētu būt liela negatīva ietekme uz lauksaimniecības ražīgumu.

Papildu priekšlikumi

EGF ir jāpadara pievilcīgāks un vieglāk izmantojams dalībvalstīm. Šajā sakarā ir jāpieliek 
visas pūles, lai uzlabotu saziņu un sadarbību:

a) starp Komisiju un valstu/reģionu/vietējām iestādēm, kas atbild par fonda pārvaldību;

b) valstu līmenī — starp atbildīgajām valsts iestādēm, sociālajiem partneriem, atsevišķiem 
darbiniekiem un dažādām iesaistītajām aģentūrām. Komisijai būtu jānodrošina dalībvalstīm 
iespēja mācīties no paraugprakses un, ja nepieciešams, jāpiedāvā tām vajadzīgās konsultācijas 
un ieteikumi.

Ņemot vērā, cik ārkārtīgi svarīga ir labi plānota un efektīva fonda pārvaldība, dalībvalstīm un 
Komisijai nepieciešams atbilstošs budžets. Piesakoties fonda finansējumam vienu atsevišķu 
reizi vai neregulāri, jo īpaši sākotnējo pieteikumu gadījumos, var rasties lielākas izmaksas, 
nekā paredzēts. Starpposma novērtējumā ieteikts, ka „lai process noritētu netraucēti, ir 
nepieciešams daudz labi organizētas saziņas, koordinācijas un kopīga darba”. Tas var maksāt 
dārgi, taču tas ir vērtīgs ieguldījums, jo ir pierādījies, ka tas dod labākus rezultātus.

Elastīga pieeja, grozot individualizēto pakalpojumu sarakstu, uzlabos fonda efektivitāti, ļaujot 
tam vairāk apmierināt darbinieku vajadzības, reaģēt uz valdošo ekonomisko situāciju un 
jebkuru prasmju trūkumu ekonomikā.
Līdzfinansējuma jautājums dalībvalstīm ir sevišķi svarīgs, un ir pierādījies, ka 50 % līmenis 
attur tās no lielākas fonda izmantošanas. Es atbalstu pašreizējo priekšlikumu paaugstināt 
līdzfinansējuma likmi dažām dalībvalstīm līdz 65 %, bet ierosinu automātisku 75 % 
līdzfinansējuma likmi tām dalībvalstīm, kas saņem finansiālu palīdzību saskaņā ar kādu no 
nosacījumiem, kuri paredzēti 77. pantā Regulā (EK) Nr. 1083/2006, kas grozīta ar Regulu 
(ES) Nr. 1311/2011, vai no Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta.
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Viens no biežākajiem pārmetumiem EGF ir, ka tas reaģē pārāk lēni. Neskatoties uz fonda 
struktūru, uzskatu, ka tomēr ir iespējams uzlabot tā efektivitāti laika ziņā, nosakot stingrākus 
termiņus. Dalībvalstīm būtu jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu reaģēšanu uz plānotajām vai 
paziņotajām atlaišanām, cik drīz vien iespējams, un sāktu pasākumu īstenošanu, tiklīdz tās 
iesniedz pieteikumu fondā. Ja ir tas ir resursu jautājums, piemērota dalībvalstu rīcība varētu 
būt vispirms sākt lētāko pasākumu īstenošanu.

Aicinu dalībvalstis vairāk izmantot 4. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, kas ļauj visām 
dalībvalstīm, bet jo īpaši mazākām dalībvalstīm vai reģioniem, piekļūt EGF arī tad, ja visi 
intervences kritēriji nav izpildīti. Ņemot vērā, ka līdz šim saskaņā ar šiem kritērijiem 
izmantojums ir bijis neliels, ierosinu Komisijai izstrādāt īpašas pamatnostādnes un sniegt 
atbilstošu informāciju par kritērijiem, kas tiks piemēroti šajos apstākļos. Nenoteiktība attur 
dalībvalstis, jo tās nevēlas dot cerības atlaistajiem darbiniekiem vai lieki tērēt laiku 
pieteikumiem, kas netiek pieņemti.

Lai EGF dotu reālu pievienoto vērtību, tā darbībai jābūt plašākai, nekā tas jau noteikts valstu 
tiesību aktos, koplīgumos utt. Tas nodrošinās papildu ieguvumus darbiniekiem, kā arī papildu 
pamanāmību un leģitimitāti fondam. Dalībvalstīm, kur tas iespējams, būtu jāizmanto EGF kā 
iespēja izstrādāt jaunas, novatoriskas un dinamiskas pieejas, kā palīdzēt darbiniekiem 
atgriezties darbavietās.

EGF starpposma novērtējumā uzsvērts, ka galvenais panākumu faktors, lai pēc iespējas 
palielinātu tā ietekmi un pievienoto vērtību, ir individualizētu un intensīvāku pasākumu 
kopuma piedāvāšana. Tam nepieciešama jau no paša sākuma obligāta un nepārtraukta 
apspriešanās ar darbiniekiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem. Turklāt nepieciešams zināms 
elastīgums, ja darbinieki vēlas apmeklēt kursus, kuru ilgums ir divi gadi vai vairāk. EGF būtu 
jāgarantē, ka tiek segta mācību maksa par pilniem diviem gadiem, ja darbinieks sāk kursu 
nākamā iespējamā semestra sākumā, kas nedrīkst būt vēlāk kā vienu gadu pēc dalībvalsts 
sākotnējā pieteikuma dienas.

Maksimālā ierosinātā summa 7 gadu periodam (2014–2020) ir EUR 3 miljardi ar maksimālo 
gada izlietojumu EUR 429 miljonu apmērā. Paskaidrojumā tiek ieteikts maksimālais apjoms 
lauksaimniecībai EUR 2,5 miljardi, taču tas ir tikai maksimālais apjoms, nevis fiksēta summa. 
Visiem saņēmējiem maksātās summas būs pilnībā atkarīgas no pieteikumu skaita attiecīgajā 
gadā. Uz to attieksies arī gada maksimālais izmantojums un prasība, ka vismaz vienai 
ceturtdaļai no EGF gada maksimālās summas jāpaliek pieejamai līdz katra gada 
1. septembrim, lai segtu vajadzības, kas rodas līdz gada beigām. Komisijai ir papildus 
jāprecizē, kā nauda tiks sadalīta, ja pieteikumi fondā pārsniegs gada maksimālo izmantojumu 
un ja atbalsta pieteikumā fondam pirms attiecīgā gada 1. septembra būs ierosināts visu vai 
lielāko daļu no piešķīruma izmantot līdz minētajam datumam.

Priekšlikums attiecas uz darbiniekiem ar līgumiem uz noteiktu laiku, pagaidu darba aģentūru 
darbiniekiem, mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem vadītājiem un 
pašnodarbinātām personām (tostarp lauksaimniekiem), kā arī visiem mājsaimniecības 
locekļiem, kas aktīvi nodarbināti uzņēmumā. Ir svarīgi, lai pret visiem darbiniekiem būtu 
vienāda attieksme un viņiem būtu pieeja EGF pēc vienādiem nosacījumiem, tādēļ 
priekšlikums ieviest deleģētos aktus par lauksaimnieku iekļaušanu nav piemērots veids 
turpmākai darbībai.
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No lauksaimniecības viedokļa ierosinātās summas būtu pilnīgi neatbilstošas, lai kompensētu 
jebkuru būtisku tirdzniecības nolīgumu. Saskaņā ar detalizētu ietekmes novērtējumu, ko 
veicis Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts, vērienīgākās daudzpusējās liberalizācijas sarunas 
ar visiem PTO locekļiem ietvertu EUR 7,75 miljardu zaudējumu lauksaimniekiem. Pat ja šo 
skaitli samazinātu par 50 %, naudas apjoms, kas varētu būt pieejams no EGF, joprojām būtu 
nepietiekams. Ņemot vērā, ka ierosinātais periods, kurā lauksaimnieki varētu izmantot fondu, 
sākas no nolīguma parafēšanas un beidzas trīs gadus pēc tā pilnīgas īstenošanas, tas ierobežo 
summu katram atsevišķam tirdzniecības līgumam. Ņemot vērā arī gada izlietojumu, kas 
noteikts EUR 429 miljonu apmērā, un nenoteiktību par summām, kas varētu būt pieejamas, 
tas papildus uzskatāmi parāda, ka EGF nav piemērots, lai kompensētu reālus prognozētos 
zaudējumus lauksaimniecības nozarē. Uzskatu, ka lauksaimnieki tika iekļauti deleģētajos 
aktos vienkārši tādēļ, lai dotu nodrošinājumu Komisijai un lai būtu vieglāk noslēgt 
tirdzniecības nolīgumu, kas bija nepieņemams lauksaimniecībai. Ja šāds nolīgums tiktu 
parakstīts, ES būtu jāizveido atsevišķs pielāgots instruments ar pietiekamu budžetu. Jebkāds 
vienkāršāks ceļš nodarītu būtisku kaitējumu lauksaimniecības nozarei.

ES jāatgriežas pie izaugsmes ar programmu dinamiskai darbavietu izveidei, pretējā gadījumā 
mēs varam pieredzēt ekonomikas atveseļošanos bez jaunām darbavietām. EGF var palīdzēt 
sasniegt minētos mērķus, atbalstot atlaistos darbiniekus darba meklēšanas, kvalifikācijas 
celšanas/pārkvalificēšanās vai pašnodarbinātā statusa laikā saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”. Fonda novērtējumā tika ziņots par nodarbinātības atsākšanās rādītāju 48,1 %, 
un vairumā gadījumu šis rādītājs vidējā termiņā palielinājās. Tika ziņots arī, ka EGF atbalstījis 
dažas no darbinieku grupām, kurām visgrūtāk palīdzēt. Turklāt tika norādīts, ka daudzi 
atbalsta saņēmēji ir būtiski paaugstinājuši savu pašapziņu, atjaunojuši un uzlabojuši darba 
meklēšanas prasmes un citas prasmes un spējas, un, lai arī ne visi atbalsta saņēmēji veiksmīgi 
dabūja darbu, atbalsts tomēr paaugstināja viņu nodarbinātības izredzes. Novērtējumā arī 
norādīts, ka EGF līdzfinansētie pasākumi palīdzējuši novērst bezdarba situācijas 
pasliktināšanos.


