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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 
(Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma)
(COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2014)0630 – C8-0214/2014),

– 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. 1927/2006,1 (EGF Regula),

– 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 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 pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt 
iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Somijas iestādes 2014. gada 27. maijā iesniedza pieteikumu 
EGF/2014/00 FI/STX Rauma saistībā ar 577 darbinieku atlaišanu uzņēmumā 
STX Finland Oy, kas darbojas NACE 2. red. 30. nodaļas (Citu transportlīdzekļu 
ražošana) saimnieciskās darbības nozarē;

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

1. norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas paredz, ka kādā dalībvalsts 
uzņēmumā četru mēnešu pārskata periodā kopā ir vismaz 500 darba ņēmēju vai 
pašnodarbināto personu, kas attiecīgi ir atlaisti no darba vai kuru darbība ir beigusies, 
ieskaitot darba ņēmējus, kas ir atlaisti no darba, un pašnodarbinātās personas, kuru 
darbība ir beigusies, šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas 
uzņēmumos;

2. norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF 
iesniedza 2014. gada 27. maijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 
2014. gada 14. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā 
piecu mēnešu laikā;

3. atzīmē — Somijas iestādes apgalvo, ka pēdējos gados jūrniecības nozarē pasaulē ir 
notikušās būtiskas pārmaiņas un ka šajā globālajā kontekstā ES tirgus daļa pasaules 
kuģu būvē1 ir sarukusi no 13 % 2007. gadā līdz 5 % 2013. gada pirmajos trijos 
ceturkšņos, turpretī Ķīnas, Dienvidkorejas un Japānas apvienotā tirgus daļa tajā pašā 
laikposmā ir palielinājusies no 77 % līdz 86 %; norāda, ka papildus šai ievērojamajai 
Āzijas ekspansijai kuģu būves tirgū ekonomiskās krīzes izraisītā pasūtījumu 
samazināšanās radīja vispārēju ražošanas jaudas pārpalikumu kuģu būves nozarē 
Eiropā, kā rezultātā ir palielinājusies konkurence;

4. piekrīt, ka šie faktori ir saistīti ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām 
pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un ka tādēļ Somijai ir tiesības saņemt 
finansiālu ieguldījumu no EGF;

5. norāda, ka līdz šim attiecībā uz kuģu būves nozari ir iesniegti 6 pieteikumi EGF atbalsta 
saņemšanai, no kuriem viens balstījās uz globalizāciju, kas saistīta ar tirdzniecību, un 
pārējie pieci — uz vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi;

6. atzīmē, ka šī darbinieku atlaišana vēl vairāk saasinās bezdarba problēmu Somijas 
dienvidrietumos, jo lielākajai daļai atlaisto darbinieku ir zems izglītības līmenis un 

                                               
1 Rēķinot pēc ražošanas apjoma.
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turklāt viņi ir salīdzinoši lielā vecumā, kas, visticamāk, palielinās ilgstoša bezdarba 
risku; īpašas bažas pauž par šī uzņēmuma slēgšanas ietekmi uz reģionu, jo kuģu būve un 
metālapstrāde ir tā galvenās saimnieciskās darbības nozares ar vēsturiskām tradīcijām, 
tādēļ būs vēl grūtāk pāriet uz jauniem saimnieciskās darbības veidiem;

7. norāda, ka papildus 577 darbiniekiem, kuri atlaisti no darba pārskata periodā,
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti 57 darbinieki, kas tika atlaisti no darba pēc 
četru mēnešu pārskata perioda beigām, kopējam atbalsttiesīgo saņēmēju skaitam līdz ar 
to sasniedzot 634 personas; atlaisto darbinieku skaits, kuriem paredzēts piešķirt atbalstu 
no EGF līdzekļiem, ir 565;

8. norāda, ka kopējais EGF izmantošanas budžets ir EUR 2 378 000, no kuriem 
EUR 113 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir 
EUR 1 426 800 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

9. atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, 
individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt sniegt 2014. gada 
15. janvārī — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam 
saskaņotajam pasākumu kopumam un pat pirms pieteikuma iesniegšanas finansiālā 
atbalsta saņemšanai no EGF;

10. atzīmē — Somijas iestādes ir norādījušas, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu 
kopums ir sagatavots, apspriežoties ar attiecīgajiem sociālajiem partneriem, kā arī ar 
vairākām citām iesaistītajām personām, un atzinīgi vērtē nodomu turpināt apspriešanos 
darba grupā, ko ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā STX Finland saistītu jautājumu 
risināšanai ir izveidojusi un sasauc Nodarbinātības un ekonomikas ministrija;

11. norāda, ka individualizētajos pakalpojumos, kas būs jāsaņem atlaistajiem darbiniekiem, 
uz kuriem attiecas pieteikums, ietilpst šādi trīs galvenie pasākumu veidi: i) palīdzība 
pāriešanā uz citu darbu; ii) palīdzība sava uzņēmuma dibināšanā un iii) apmācības vai 
izglītības nodrošināšana;

12. īpaši atzinīgi vērtē pasākumu „Uzņēmumu apsekojums”, kas paredz kopā ar 
uzņēmējiem un nozares pārstāvjiem veikt apsekojumu par darbvietām Raumas reģionā, 
lai sagatavotu atjauninātu informāciju par uzņēmumu vajadzībām pēc personāla, kā arī 
vadītu atbalstu saņemošos darba ņēmējus pareizajā virzienā un sniegtu viņiem 
nepieciešamo apmācību;

13. aicina papildināt EGF plānu ar jaunajā ESF plānošanas periodā paredzētajiem ESF 
pasākumiem un atvieglot darbinieku reintegrāciju uz nākotni orientētās un ilgtspējīgās 
saimnieciskās darbības nozarēs;

14. atgādina, ka iespējas atrast darbu ir atkarīgas arī no tā, cik lielā mērā ir notikusi 
integrācija sabiedrībā, un tāpēc prasa īpašu uzmanību veltīt gados vecāku un mazāk 
kvalificētu darbinieku sociālajai iekļaušanai;

15. atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto darbību pieejamību un tās īstenojot, tiks 
ievēroti vienādas attieksmes un nediskriminācijas principi;
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16. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

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

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu 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 
(Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

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. 1927/2006,1 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. gadam,2 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) Somija 2014. gada 27. maijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar 
darbinieku atlaišanu5 STX Finland Oy Raumā un ir sniegusi papildu informāciju, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Šis pieteikums atbilst Regulas 

                                               
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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(ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma 
noteikšanai.

(4) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 426 800 apmērā 
saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 426 800 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

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

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 
shēmu 2014.–2020. gadam,1 un 15. pantu Regulā (EK) Nr. 1309/20132 EGF drīkst izmantot, 
nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 150 miljonus 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 neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta 
trialoga procedūra.

II. STX Rauma pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 14. oktobrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, lai 
tos piešķirtu Somijai nolūkā atbalstīt to darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū, kuri saistībā ar 
globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos ir 
atlaisti no darba uzņēmumā STX Finland Oy, kas darbojas NACE 2. red. 30. nodaļas (Citu 
transportlīdzekļu ražošana) saimnieciskās darbības nozarē.

Šis ir sešpadsmitais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas 
uz EGF līdzekļu piešķiršanu Somijai par kopējo summu EUR 1 426 800. Pieteikumā atbalstu 
sniegt paredzēts kopumā 565 personām. Komisijai pieteikums tika iesniegts 2014. gada 
27. maijā, un 2014. gada 22. jūlijā tika sniegta papildu informācija. Ņemot vērā visus 
piemērojamos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF 
finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Somijas iestādes apgalvo, ka pēdējos gados jūrniecības nozarē pasaulē ir notikušās lielas 
pārmaiņas un ka šajā globālajā kontekstā ES tirgus daļa ir strauji sarukusi. Pēc ražošanas 
apjoma ES tirgus daļa kuģu būvē 2013. gada pirmajos trīs ceturkšņos bija 5 %, salīdzinot ar 
13 % 2007. gadā. Ķīnas, Dienvidkorejas un Japānas apvienotā tirgus daļa kuģu būvē 
attiecīgajā laikposmā bija 86 %, salīdzinot ar 77 % 2007. gadā.

Daudzās Āzijas valstīs kuģu būves nozare ir kļuvusi par instrumentu darbvietu izveidei un 
peļņas gūšanai ārvalstu valūtās. Šajās valstīs kuģu būves nozare saņem valsts atbalstu sava 
globālā rakstura un ietekmes uz nodarbinātību dēļ. Līdz ar to Eiropa — modernās kuģu būves 

                                               
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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rašanās vieta — ir lielā mērā zaudējusi savu ietekmi, ko, pateicoties zemajām darbaspēka 
izmaksām, ir pārņēmušas Āzijas valstis.

Somijas iestādes apgalvo — sagaidāms, ka pēc SXT slēgšanas bezdarba līmenis Raumas 
reģionā palielināsies par vairāk nekā diviem procentpunktiem — no 11,1 % līdz 13,1 %. 
Turklāt zemais izglītības līmenis apvienojumā ar salīdzinoši lielo vecumu, visticamāk, 
palielinās ilgstoša bezdarba risku.

Individualizētie pakalpojumi, kas jāsaņem atlaistajiem darba ņēmējiem, ietver šādas darbības, 
kas ir apvienotas, veidojot saskaņotu individualizēto pakalpojumu kopumu: padomdošana un 
citi sagatavošanas pasākumi, nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi pakalpojumu 
dienestā, apmācība un pārkvalifikācija, uzņēmējdarbības veicināšana, apmācība un eksperta 
pakalpojumi, uzņēmumu apsekojums, algas subsīdijas un pabalsti ceļa, nakšņošanas un 
pārcelšanās izdevumu segšanai.

Komisijas uzskata, ka minētie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF 
regulas 7. pantā noteiktajām kritērijiem atbilstošajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus 
sociālās aizsardzības pasākumus.

Somijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

– nodrošinot ierosināto darbību pieejamību un tās īstenojot, tiks ievēroti vienādas 
attieksmes un nediskriminācijas principi;

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

– uzņēmums, kas atlaida darbiniekus, turpināja strādāt arī pēc izdarītās 
atlaišanas; tas ir izpildījis ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un ir 
sniedzis darbiniekiem atbilstošu palīdzību;

– ar ierosinātajām darbībām tiks sniegts atbalsts atsevišķiem darbiniekiem, un tās 
neizmantos uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

– ierosinātās darbības netiks finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu 
instrumentiem, un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

– ierosinātās darbības papildinās darbības, kas tiek finansētas, izmantojot 
struktūrfondu līdzekļus;

– EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālās un 
materiālās normas valsts atbalsta jomā.

Somija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma galvenais 
avots ir Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas pārvaldītās valsts nodarbinātības 
pakalpojumu budžeta pozīcijas līdzekļi un ka dažus pakalpojumus līdzfinansēs no 
ekonomiskās attīstības, transporta un vides centru un nodarbinātības un ekonomiskās attīstības 
biroju darbības izdevumiem.
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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 1 426 800.

Šis ir sešpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2014. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums 
pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta EGF regulas 15. panta 4. punktā paredzētā trialoga 
procedūra.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas 
pieteikumu izvērtēšanā.


