
AD\901617LV.doc PE483.733v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2011/0269(COD)

31.5.2012

ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

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

Atzinumu sagatavoja: Iuliu Winkler



PE483.733v02-00 2/19 AD\901617LV.doc

LV

PA_Legam



AD\901617LV.doc 3/19 PE483.733v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīgi apsvērumi

Šā tiesību akta priekšlikuma mērķis ir aktualizēt Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 
(EGF) darbību un veikt vairākas izmaiņas, lai uzlabotu EGF darbības efektivitāti.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta EGF darbību un daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam aicina to attīstīt kā fondu, kas papildina valstu un reģionu nodarbinātības 
politiku un citus Eiropas Savienības fondus.

EGF darbības uzlabošanai ir īpaša nozīme, jo Eiropas Savienība ir atvērta ekonomikas zona 
un tāpēc tā ir jutīgāka pret ārējiem satricinājumiem. Nodrošinot EGF darbību, Eiropas 
Savienība arī atzīst, ka ieguldījumu un tirdzniecības liberalizācija ir veicinājusi darba tirgus 
globalizāciju un ka šāda atvērtība, lai gan nodrošina vispārēju ieguvumu Eiropas Savienības 
ekonomikai, dažos reģionos un nozarēs var radīt sociālās izmaksas.

Pirmkārt, EGF būtu jāattīsta, lai nodrošinātu efektivitāti un taisnīgumu. Šādiem tirdzniecības 
izmaiņu dēļ darbu zaudējušiem darba ņēmējiem ir salīdzinoši grūtāk atrast jaunu darbu un pēc 
darba vietas maiņas viņu darbu samaksa ir zemāka. Turklāt tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu 
zaudējušo personu profesionālās prasmes parasti atbilst aktualitāti zaudējušām profesijām un 
nozarēm, kurās vērojama lejupslīde.

Otrkārt, ir palielinājusies tā tirdzniecības nozares daļa, kuru skārusi tirdzniecības atvērtība, jo 
inovāciju un tehnoloģiju dēļ preču un pakalpojumu piegādes ķēde kļūst arvien lielākā mērā 
starptautiska. Tāpēc EGF būtu jāattīsta, neizslēdzot no tā darbības jomas nevienu darbību.

Treškārt, ņemot vērā Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci slēgt starptautiskos 
tirdzniecības nolīgumus, tai ir vajadzīgs pielāgošanās instruments, lai risinātu jautājumus, kas 
saistīti ar Savienības tirdzniecības nolīgumu ietekmi uz Eiropas Savienības darba tirgu. Tas ir 
ne tikai iespēju vienlīdzības, bet arī politiskās ekonomikas jautājums. Nevar prasīt, lai Eiropas 
Savienības pilsoņi atbalstītu tirdzniecības atvērtību, ja Eiropas Savienība nespēj rīkoties, lai 
palīdzētu darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu tāpēc, ka tirgus arvien plašāk tiek atvērts 
precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā konkurenti no trešām valstīm.

Šajā priekšlikumā ir norādīta skaidra saikne starp EGF un starptautisko tirdzniecības 
nolīgumu sekām, atzīstot, ka lauksaimniekus var ietekmēt gaidāmie Eiropas Savienības 
divpusējie tirdzniecības nolīgumi vai daudzpusējie darījumi Starptautiskajā Tirdzniecības 
organizācijā. Taču no to atbalsta saņēmēju vidus, kuri var apgalvot, ka starptautiska 
tirdzniecības nolīguma ietekmē ir pārvietoti uz citu darba tirgus segmentu, nevajadzētu izslēgt 
darba ņēmējus, kas nenodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina paredzēt, ka Eiropas Parlaments dod piekrišanu 
starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, iespējamajam Eiropas Savienības un 
Mercosur nolīgumam vai Eiropas Savienības un Indijas brīvās tirdzniecības nolīgumam) tikai 
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tādā gadījumā, ja tiek nodrošināts, ka EGF, it īpaši no budžeta apropriāciju apmēra viedokļa, 
spēj risināt problēmas, kas saistītas ar šo nolīgumu ietekmi uz Eiropas darbaspēku.

Sīkāka priekšlikuma analīze

Atzinuma sagatavotājs piekrīt izmaiņām, kuru mērķis ir saglabāt 2009. gadā krīzes dēļ veiktos 
grozījumus, it īpaši attiecībā uz noteiktā atlaišanas gadījumu skaita samazināšanu un 
maksimālās EGF līdzfinansējuma likmes palielināšanu.

Arī turpmāk ir jānošķir EGF un Eiropas Sociālais fonds (ESF), jo tiem ir ļoti atšķirīgi mērķi.

Atzinīgi vērtējama ir EGF atbalsta piešķiršanas nosacījumu paplašināšana, attiecinot tos arī uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), pašnodarbinātām personām un 
lauksaimniekiem. Līdz šim šie darba ņēmēji faktiski bija izslēgti no fonda finansējuma 
iespējamo saņēmēju loka. Atbalsta piešķiršanas nosacījumu attiecināšana uz darba ņēmējiem, 
kuriem nav standarta darba līguma, liecina par to, ka līdzšinējie EGF noteikumi ir bijuši pārāk 
stingri, lai būtu efektīvi.

Taču priekšlikums būtībā neatrisina EGF lielāko problēmu, proti, vidējais laikposms no 
pieteikuma iesniegšanas līdz maksājuma datumam ir 11 mēneši. Komisija vēlas panākt, lai šis 
laikposms būtu 8 mēneši, paātrinot administratīvo procesu, kas ietver pieteikumu iesniegšanu, 
maksājumu veikšanu un starpiestāžu sadarbību. Taču budžeta procedūra (saskaņā ar šo 
procedūru katru pieteikumu EGF atbalsta saņemšanai apstiprina abas budžeta lēmējiestādes, 
proti, Padome un Eiropas Parlaments) arī turpmāk būs šķērslis procesa paātrināšanai.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta EGF līdzfinansējuma piešķiršanu mērķprogrammām. Kad 
vien iespējams, šīm programmām būtu jānodrošina, ka apmācība palīdz darba ņēmējiem atrast 
darbu citā nozarē, kuru darbību sekmē Eiropas Savienības atvērtība.

Visbeidzot, attiecībā uz budžetu jānorāda, ka Komisijas priekšlikumā noteiktais maksimālais 
saistību apropriāciju apmērs ir EUR 429 miljoni gadā, kas ir aptuveni EUR 3 miljardi 
7 gados. Priekšlikumā noteikts, ka atbalsts lauksaimniekiem šajā laikposmā nedrīkst pārsniegt 
EUR 2,5 miljardus. Neskatoties uz to, ka līdz šim gada budžets lielākoties nav pilnībā 
izmantots, EGF atbalsta saņēmēju loka paplašināšanas rezultātā, visticamāk, palielināsies 
iesniegto pieteikumu skaits, un tādēļ varētu būt vajadzība pārskatīt noteiktos atbalsta 
ierobežojumus, jo īpaši tad, ja ES saskaņā ar tās tirdzniecības politiku noslēdz vairākus 
tirdzniecības nolīgumus, kas ietekmē Eiropas Savienības darbaspēka nodarbinātību.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
jaunu stratēģiju “Eiropa 2020”. Viena no 
trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm 
ir sociāli iekļaujoša izaugsme, lai, 
nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, 
ieguldot prasmēs, apkarojot nabadzību un 
modernizējot darba tirgus un izglītības un
sociālās aizsardzības sistēmas, palīdzētu 
iedzīvotājiem paredzēt un pārvaldīt 
pārmaiņas un veidotu saliedētāku 
sabiedrību.

(1) Eiropas Padome 2010. gada 26. martā 
atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt 
jaunu stratēģiju “Eiropa 2020”. Viena no 
trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm 
ir sociāli iekļaujoša izaugsme, lai, 
nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, 
ieguldot prasmēs, apkarojot nabadzību un 
modernizējot darba tirgus un izglītības un 
sociālās aizsardzības sistēmas, palīdzētu 
iedzīvotājiem paredzēt un pārvaldīt 
pārmaiņas un veidotu saliedētāku 
sabiedrību, nevienu neatstumjot.

Grozījums Nr. 2

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.

(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. Šajā regulā 
būtu jāatzīst, ka šo principu var attiecināt 
uz visiem darba ņēmējiem, kas 
starptautisko tirdzniecības nolīgumu 
ietekmē zaudējuši darbu, tostarp 
lauksaimniekiem.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

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.

(8) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kurus 
ietekmējuši starptautiskie tirdzniecības 
nolīgumi, 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 un citus 
tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu 
zaudējušos darba ņēmējus, kuri maina vai 
pielāgo savu iepriekšējo lauksaimniecisko 
darbību laikposmā sākot no šāda 
tirdzniecības nolīguma parafēšanas līdz 
trim gadiem pēc to pilnīgas īstenošanas.

Pamatojums

EGF būtu jākļūst par samērīgu Eiropas Savienības nodarbinātības instrumentu, lai 
pielāgotos tirdzniecības nolīgumu ietekmei kopumā. Tirdzniecības nolīgumi ir ietekmējuši 
rūpniecības un pakalpojumu uzņēmumus tādā pašā mērā kā lauksaimniecības nozari.

Grozījums Nr. 4

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 

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

tirgū vai uzsākt jaunu darbību 12 mēnešu 
laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darba 
ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās.

(12) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālais 
ieguldījums nedrīkstētu aizstāt tos atbalsta 
pasākumus, kas atlaistajiem darba 
ņēmējiem ir pieejami Savienības 
struktūrfondos vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās, jo īpaši 
ESF vai KLP.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai novērstu globalizācijas kaitīgo 
ietekmi, ir jārada pastāvīgas darba vietas 
visā Savienības teritorijā, izstrādājot 
stratēģiju, kas patiesi atveseļotu 
Savienības ražošanu, apvienojumā ar 
godīgu konkurenci ar svarīgākajām 
jaunās tirgus ekonomikas valstīm un 
stingru izaugsmes veicināšanas politiku. 
Sociālā dialoga veicināšana, produktu 
kvalitātes un patērētāju informētības 
uzlabošana, pētniecības un inovāciju 
pieaugums, jaunu instrumentu izstrāde 
publiskai un privātai ekonomikas 
finansēšanai un mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstība ir efektīvi rīki 
Savienības ražošanas spēju sekmēšanai.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants - otrā 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.

2. 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, finanšu un ekonomikas
krīzes vai Savienības ekonomikas nozares, 
it īpaši lauksaimniecības nozari, nopietni
ietekmējošu tirdzniecības nolīgumu dēļ, kā 
arī sniegt finansiālu atbalstu šādu darba 
ņēmēju ātrai atkaliekļaušanai darba tirgū 
vai viņu darbību maiņai vai pielāgošanai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tā kā Savienības ekskluzīvā 
kompetencē ir kopējā tirdzniecības 
politika, EGF ir jānodrošina, ka 
Savienībai ir arī savs atbilstīgs 
pielāgošanās instruments, ar kuru var 
līdzsvarot iespējamos zaudējumus, ko 
izraisa starptautiskie tirdzniecības 
nolīgumi, par kuriem Savienība vienojas.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

3. 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, iesaistītos darba tirgū
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 
datuma. Šis mērķis būtu jāpārskata, veicot 
šīs regulas termiņa vidusposma 
pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darba ņēmējiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas 
strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, par ko īpaši liecina 
būtisks importa pieaugums Savienībā, 
strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

(a) darba ņēmējiem, kas atlaisti tādēļ, ka 
globalizācijas dēļ ir notikušas lielas 
pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, 
par ko īpaši liecina būtiskas izmaiņas 
Savienības eksporta un importa modeļos 
preču vai pakalpojumu tirdzniecības 
jomā, strauja Savienības tirgus daļas 
samazināšanās attiecīgajā nozarē vai 
darbības pārvietošana uz valstīm, kas nav 
dalībvalstis, ja šīm pārmaiņām ir 
ievērojama negatīva ietekme uz vietējo, 
reģionālo vai valsts ekonomiku;

Pamatojums

Būtu jāaptver visas tirdzniecības atvērtības radītās būtiskās izmaiņas, pat ja tirgus daļas 
samazināšanās notiek lēni.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants - c apakšpunkts

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.

(c) darba ņēmējiem, tostarp 
lauksaimniekiem, kas maina vai pielāgo 
savu iepriekšējo darbību vai pāriet uz citu 
darba tirgus segmentu 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.

Pamatojums

Šis pants būtu jāattiecina arī uz citiem darbības veidiem, ko ietekmējuši starptautiskie 
tirdzniecības nolīgumi. Šajā pantā būtu jāparedz, ka daudzi darbu zaudējušie darba ņēmēji ir 
spiesti radikāli mainīt darbības jomu pēc tam, kad tikuši atlaisti ar tirdzniecības atvērtību 
saistīto izmaiņu dēļ.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants - d apakšpunkts

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 

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

produkcijas ražošanā, kuru ietekmēja 
attiecīgais tirdzniecības nolīgums.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, ja tos pienācīgi pamatojusi 
pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts, 
finansiālā ieguldījuma pieteikumu saskaņā 
ar šo pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai 
arī 1. panta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba 
ņēmēju atlaišanas gadījumi var īpaši 
negatīvi ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 1. 
punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

2. Nelielos darba tirgos vai ārkārtas 
apstākļos, it īpaši saistībā ar kolektīviem 
pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, ja tos 
pienācīgi pamatojusi pieteikuma 
iesniedzēja dalībvalsts, finansiālā 
ieguldījuma pieteikumu saskaņā ar šo 
pantu var uzskatīt par atbilstīgu, lai arī 1. 
punkta a) un b) apakšpunktā minētie 
kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba 
ņēmēju atlaišanas gadījumi var īpaši 
negatīvi ietekmēt nodarbinātību un vietējo 
ekonomiku. Dalībvalsts norāda, kuri 1. 
punkta a) un b) apakšpunktā noteiktie 
intervences kritēriji, nav pilnībā izpildīti.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 2. panta c) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 14

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 

3. Attiecībā uz tirdzniecības izmaiņu dēļ 
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, 
tostarp attiecīgā gadījumā 
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 
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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.

ievērojamu skaitu tirdzniecības izmaiņu 
dēļ darbu zaudējušo darba ņēmēju, 
tostarp attiecīgā gadījumā lauksaimnieku, 
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 tirdzniecības 
izmaiņu dēļ darbu zaudējušajiem darba 
ņēmējiem, tostarp attiecīgā gadījumā 
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.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 2. panta c) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants - c apakšpunkts

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.

(c) tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu 
zaudējušie darba ņēmēji, tostarp attiecīgā 
gadījumā lauksaimnieki, kas maina vai 
pielāgo savu iepriekšējo lauksaimniecisko 
darbību pēc tam, kad Savienība parafējusi 
tirdzniecības nolīgumu, kas minēts 
deleģētajā aktā, kas pieņemts saskaņā ar 4. 
panta 3. punktu.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību 2. panta c) apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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 vai pielāgotu savu 
iepriekšējo darbību. Saskaņoto 
individualizēto pakalpojumu paketē īpaši 
jāiekļauj šādi pasākumi:

1. Finansiālu ieguldījumu var sniegt 
aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas 
ietilpst saskaņotājā individualizēto 
pakalpojumu paketē, ar kuriem sekmē to, 
lai atlaistie mērķa darba ņēmēji atrastu 
jaunu darbu vai sāktu strādāt kā 
pašnodarbinātie vai attiecībā uz 
tirdzniecības izmaiņu dēļ darbu 
zaudējušajiem darba ņēmējiem, tostarp 
attiecīgā gadījumā lauksaimniekiem, –
mainītu vai pielāgotu savu iepriekšējo 
darbību, vēlams palīdzot pāriet uz darbības 
jomām, kurās vērojama izaugsme un kuras 
gūst labumu no tirdzniecības 
liberalizācijas. Saskaņoto individualizēto 
pakalpojumu paketē īpaši jāiekļauj šādi 
pasākumi:

Pamatojums

EGF izmantošanā būtu jāņem vērā, ka efektīvākās mērķa programmas ir tās programmas, 
kuras nodrošina atbalstu un apmācību darba ņēmējiem, kas no nozares, kurā vērojama 
lejupslīde, pāriet uz plaukstošām ekonomiskās darbības jomām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts – pirmā 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 

(a) individuāli pielāgota apmācība un 
pārkvalifikācija, tostarp informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju prasmju 
apguve un iegūtās pieredzes dokumentāla 
apliecināšana, atbalsts darba meklēšanā, 
jaunu darba vietu izveides sekmēšanas 
pasākumi, profesionālā orientācija, 
konsultāciju pakalpojumi, 
darbaudzināšana, uzņēmējdarbības 
veicināšana, atbalsts pašnodarbinātības un 
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tehnoloģiju prasmju apgūšana un iegūtās 
pieredzes dokumentāla apliecināšana;

uzņēmējdarbības uzsākšanai vai darbības 
maiņai vai pielāgošanai (tostarp 
ieguldījumi fiziskajos aktīvos), sadarbības 
pasākumi;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, piemēram, pabalsti darba 
meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, uzturēšanās vai apmācības 
pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti 
aprūpes vai lauku saimniecības atbalsta 
pakalpojumiem);

(b) konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā 
laika periodā, stimuli darba devējiem, lai 
veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes 
pabalsti, iztikas vai apmācības pabalsti 
(tostarp pabalsti, kas paredzēti aprūpes vai 
lauku saimniecības atbalsta 
pakalpojumiem); visus šos pabalstus var 
saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai 
mūžizglītības vai apmācības norises laikā, 
to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts – pirmā daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pasākumi, lai īpaši stimulētu 
neizdevīgākā situācijā esošu vai gados 
vecāku darba ņēmēju palikšanu darbā vai
atgriešanos darba tirgū.

(c) pasākumi, lai īpaši stimulētu 
neizdevīgākā situācijā esošu vai gados 
vecāku darba ņēmēju atgriešanos darba 
tirgū.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts Komisijai iesniedz pilnīgu 
pieteikumu 12 nedēļu laikā no datuma, kad 

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

ir izpildīti 4. panta 1. un 2. punktā noteiktie 
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 astoņu 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. Izskatot pieteikumus, 
Komisija nodrošina, ka EGF finansējumu 
piešķir tām nozarēm, reģioniem un 
dalībvalstīm, kurām tas visvairāk 
vajadzīgs.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. 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 līmenī, pamatojoties 
uz statistikas un citu informāciju, lai 
pierādītu atbilstību intervences kritērijiem, 

(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 
jebkurā no nozarēm 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 līmenī, pamatojoties 
uz statistikas un citu informāciju, lai 
pierādītu atbilstību intervences kritērijiem, 
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kas izklāstīti 4. pantā; kas izklāstīti 4. pantā;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants - 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija nodrošina, ka tiesības uz 
EGF atbalstu neietekmē lauksaimnieku 
tiesības saņemt finansējumu no citiem 
Savienības fondiem, piemēram, ESF vai 
KLP fonda.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus par EGF 
intervences gadījumiem un sasniegtajiem 
rezultātiem.

3. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka visas Eiropas Savienības 
dalībvalstis, reģioni un nodarbinātības 
nozares ir informētas par šīm iespējām, 
un reizi gadā sagatavo ziņojumu par 
fonda finansējuma izlietojumu atsevišķi 
pa valstīm un nozarēm.

Pamatojums

Dažas dalībvalstis patlaban pietiekami neizmanto ESF finansējumu. Turklāt turpmāk ESF 
varēs izmantot vairāk nozaru un saņēmēju nekā līdz šim. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
15. pants - 2. punkts - 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atzīstot lēmumu pieņemšanas 
steidzamību, lai nodrošinātu, ka darba 
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ņēmēji pēc iespējas drīzāk tiek iesaistīti 
šajās programmās, iestādes centīsies 
samazināt pieteikumu izskatīšanas laiku.

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tirdzniecības politikas un EGF saskaņotību, šī EGF 
paredzētā budžeta apropriācija būtu jāpārskata pirms katra brīvās tirdzniecības nolīguma 
noslēgšanas. Attiecīgi nevajadzētu īstenot nevienu starptautiskās tirdzniecības nolīgumu, 
pirms EGF noteikumi nav pielāgoti šā nolīguma mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. pants - 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a EGF budžeta pārvaldībā tiek ņemti 
vērā turpmākie brīvās tirdzniecības 
nolīgumi, kas var izraisīt darba ņēmēju 
atlaišanu no darba vai pārvietošanu, kā 
noteikts 1. pantā, un nepieciešamības
gadījumā tiek ierosināta šīs regulas 
pārskatīšana, lai nodrošinātu, ka EGF 
budžets pastāvīgi atbilst fonda 
uzdevumiem. Piekrišanu starptautiska 
nolīguma noslēgšanai var dot ar 
nosacījumu, ka tiek nodrošināta EGF 
finansējuma pieejamība, lai Eiropas 
Savienības darbaspēks varētu pielāgoties 
šā nolīguma ietekmei. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tirdzniecības politikas un EGF saskaņotību, šī EGF 
paredzētā budžeta apropriācija būtu jāpārskata pirms katra brīvās tirdzniecības nolīguma 
noslēgšanas. Attiecīgi nevajadzētu īstenot nevienu starptautiskās tirdzniecības nolīgumu, 
pirms EGF noteikumi nav pielāgoti šā nolīguma mērķa sasniegšanai.
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Regulas priekšlikums
20. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajos novērtējumos norāda 
pieteikumu skaitu un informāciju par 
programmu rezultātiem pa valstīm un 
nozarēm, lai varētu novērtēt, vai EGF 
finansējums sasniedz tā mērķa saņēmējus.
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