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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
(Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (EGF regula)1,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam2, un jo īpaši tās 12. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību3 (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

– ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga 
procedūru,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0000/2014),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu 
atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas 
pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; 

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija
saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko 
Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas 
drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) 
izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu;

                                               
1 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
2 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
3 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
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C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos 
no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības 
finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām 
izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt 
vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo 
darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un 
finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Grieķijas iestādes pieteikumu EGF/2014/009 EL/Sprider Stores iesniedza 
2014. gada 6. jūnijā pēc 761 darbinieka atlaišanas Sprider Stores S.A. — uzņēmumā, 
kas darbojās ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā 
(Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus); 

E. tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1. norāda, ka Grieķijas iestādes iesniedza pieteikumu saskaņā ar EGF regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju (dēvēts arī par ekonomikas krīzes 
kritēriju), kurā paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba 
ņēmēji ir atlaisti vai pašnodarbinātu personu darbība ir beigusies kādā dalībvalsts 
uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un pašnodarbinātu personu darbības 
beigšanos uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

2. norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF 
iesniedza 2014. gada 6. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 
2014. gada 7. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā 
piecu mēnešu laikā;

3. piekrīt, ka atlaišanas cēloņi, proti: 1) pieejamo mājsaimniecības ieņēmumu 
samazinājums, kas notika nodokļu sloga palielinājuma, algu samazinājuma (gan 
privātajā, gan publiskajā sektorā) un augošā bezdarba dēļ un kura rezultātā ievērojami 
pazeminājās pirktspēja; 2) krasa aizdevumu apjoma samazināšana uzņēmumiem un 
privātpersonām naudas trūkuma dēļ Grieķijas bankās, ir saistīti ar ekonomikas krīzi un 
ka Grieķija tādējādi ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu no EGF;

4. norāda, ka līdz šim, pamatojoties uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi, saistībā ar 
mazumtirdzniecības nozari ir iesniegti trīs citi EGF pieteikumi;

5. norāda, ka šie atlaišanas gadījumi vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju valstī, kuru 
jau nelabvēlīgi bija ietekmējusi ekonomikas un finanšu krīze un kurā ir visaugstākais 
bezdarba līmenis ES dalībvalstīs; 

6. norāda, ka papildus palīdzībai 761 atlaistajam darbiniekam Grieķijas iestādes sniegs 
EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 550 jauniešiem, kuri nav 
nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un pieteikuma 
iesniegšanas dienā ir jaunāki par 30 gadiem, ņemot vērā, ka 682 darbinieku atlaišana 
notika NUTS 2. līmeņa reģionos, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvu;

7. atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, 
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individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt sniegt 2014. gada 
1. septembrī — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam 
saskaņotajam pasākumu kopumam;

8. ņem vērā — Grieķijas iestādes ir norādījušas, ka saskaņotais individualizēto 
pakalpojumu kopums ir izstrādāts, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju 
pārstāvjiem un Grieķijas Privāto darba ņēmēju federāciju, un ka ierosinātais pieteikums 
2014. gada maijā tika apspriests divās sanāksmēs ar sociālajiem partneriem, ar kuriem 
apspriedās par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar integrētā pasākumu kopuma saturu; 

9. norāda, ka atlaistajiem darba ņēmējiem sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver
šādas darbības, kas apvienotas, veidojot saskaņotu individualizēto pakalpojumu 
kopumu: profesionālā orientācija, pabalsti karjeras plānošanai, apmācība, 
pārkvalifikācija un arodmācība, ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, pabalsti darba 
meklētājiem, apmācības un mobilitātes pabalsti; 

10. atzinīgi vērtē to, ka piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanai tiks piemēroti 
vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi;

11. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

12. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā 
par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
(Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1927/20061, un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam2, un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību3

un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu 
darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules 
tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze, uz ko attiecas 
Regula (EK) Nr. 546/20094, vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, 
un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2) EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā 
noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3) Grieķija 2014. gada 6. jūnijā iesniedza priekšlikumu EGF izmantošanai saistībā ar 
darbinieku atlaišanu5 uzņēmumā Sprider Stores S. A. Grieķijā un ir sniegusi papildu 
informāciju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Šis 

                                               
1 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
2 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
3 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
4 OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.
5 EGF regulas 3. panta a) apakšpunkta nozīmē.
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pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF 
finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Grieķija nolēma 
individualizētus pakalpojumus, kurus līdzfinansē EGF, sniegt arī jauniešiem, kuri nav 
nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

(5) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 7 290 900 apmērā 
saistībā ar Grieķijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU. 

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 7 290 900 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba 
ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības 
modeļos. 

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam1, un 15. pantu Regulā (EK) Nr. 1309/20132 Fondu drīkst izmantot, 
nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās 
summas tiek iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 
13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību3

Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus 
arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja netiek panākta vienošanās, uzsāk trialoga 
procedūru. 

II. Sprider Stores pieteikums un Komisijas priekšlikums 

Komisija 2014. gada 7. oktobrī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu piešķiršanu 
Grieķijai, lai atbalstītu to darbinieku reintegrāciju darba tirgū, kuri ekonomikas krīzes dēļ ir 
atlaisti uzņēmumā Sprider Stores, kas darbojas ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE
2. red. 47. nodaļā (Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus).  Turklāt 
Grieķijas iestādes sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 550 
jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un 
pieteikuma iesniegšanas dienā ir jaunāki par 25 gadiem, ņemot vērā, ka atlaišana notika NUTS
2. līmeņa reģionos, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvu. 

Šis ir piecpadsmitais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas 
uz EGF līdzekļu piešķiršanu Īrijai par kopējo summu EUR 7 290 900. Kopumā tas attiecas uz 
1311 atbalsta saņēmējiem. Komisijai pieteikums tika iesniegts 2014. gada 6. jūnijā, un 
2014. gada 1. augustā tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF 
regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma 
piešķiršanas nosacījumiem. 

Grieķijas iestādes apgalvo, ka Grieķijas ekonomika atrodas dziļā recesijā jau sesto gadu pēc 
kārtas (2008.‒2013. gads). Saskaņā ar Grieķijas statistikas iestādes ELSTAT sniegto 
informāciju kopš 2008. gada Grieķijas IKP ir samazinājies par 25,7 %, valsts patēriņš par 
21 % un privātais patēriņš par 32,3 %, vienlaikus bezdarbam pieaugot par 20,6 %.

                                               
1 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
2 OV L 347, 30.12.2013., 855. lpp.
3 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
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Turklāt, lai veiktu ārējā parāda maksājumus, 2008. gadā Grieķijas valdība īstenoja tādus 
nepopulārus pasākumus kā nodokļu ieņēmumu palielināšana, valsts izdevumu racionalizācija 
un darbinieku algu samazināšana publiskajā sektorā. Arī privātajā sektorā algas ir 
samazinājušās, mēģinot palielināt Grieķijas ekonomikas konkurētspēju. Kopš 2008. gada 
tūkstošiem uzņēmumu ir pārtraukuši darbību un slēgti, atlaižot personālu, un tūkstošiem 
pašnodarbinātu personu ir beigušas darbību, strauji palielinot bezdarba rādītājus. Samazināto 
ienākumu tūlītējā ietekme bija patēriņa samazināšanās.

Grieķijas iestādes norāda — tā kā Sprider Stores bija izveidoti visos Grieķijas reģionos, 
atlaišanas gadījumi arī skar visu Grieķiju un vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju, kuru jau 
nelabvēlīgi bija ietekmējusi ekonomikas un finanšu krīze un kas šķiet īpaši nestabila, jo 
Grieķijā ir visaugstākais bezdarba līmenis ES dalībvalstīs.

Atlaistajiem darba ņēmējiem sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver šādas darbības, 
kas apvienotas, veidojot saskaņotu individualizēto pakalpojumu kopumu: profesionālā 
orientācija, pabalsti karjeras plānošanai, apmācība, pārkvalifikācija un arodmācība, 
ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, pabalsti darba meklētājiem, apmācības un mobilitātes 
pabalsti.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF 
regulas 7. pantā noteiktajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus 
sociālās aizsardzības pasākumus. 

Grieķijas iestādes nodrošināja nepieciešamo ticamības līmeni attiecībā uz to, ka: 

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanai tiks piemēroti vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminācijas principi;

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo 
atlaišanu;

– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai 
finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

– ar ierosinātām darbībām papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības; 

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības 
noteikumiem par valsts atbalstu.

Grieķija ir informējusi Komisiju par to, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots 
ir Attīstības ministrijas valsts ieguldījuma programma.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot 
līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu 
EUR 1 501 200. 

Šis ir piecpadsmitais pārvietojuma priekšlikums par EGF izmantošanu, kas nosūtīts budžeta 
lēmējinstitūcijai 2014. gadā. 
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Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā noteikts EGF regulas 
15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā būtu jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un sniegtu savu ieguldījumu, izvērtējot EGF 
izmantošanas pieteikumus.


