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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 
(Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD)
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

– 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. 1927/20061 (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 (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 strukturālās pārmaiņas 
pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, 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 Francijas iestādes 2014. gada 6. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF/2014/005 
FR/GAD saistībā ar 744 darbinieku atlaišanu uzņēmumā GAD société anonyme 
simplifiée, kas darbojas NACE 2. red. 10. nodaļas ("Pārtikas produktu ražošana") 
nozarē; 

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

1. norāda, ka Francijas 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 Francijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF 
iesniedza 2014. gada 6. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 
2014. gada 24. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir ievērojusi EGF regulā paredzēto 
saspringto 12 nedēļu termiņu;

3. ņem vērā, ka Francijas iestādes apgalvo — lopkautuve un gaļas pārstrādes uzņēmums 
GAD nonāca situācijā, kurā tas izjuta spiedienu no divām dažādām cenu politikām — no 
lauksaimniekiem, kas pūlējās tikt galā ar barības cenu pieaugumu, un no patērētājiem, 
kas pūlējās tikt galā ar ieņēmumu samazināšanos; 

4. piekrīt, ka cūkgaļas patēriņa samazināšanās pēc tam, kad tika palielinātas cenas un 
saruka patērētāju pirktspēja, ir saistīta ar Regulā (EK) Nr. 546/20091 minēto globālo 
finanšu un ekonomikas krīzi; 

5. uzskata, ka uz globalizāciju var attiecināt arī uz cenu pieaugumu cūku barībai, ko 
Savienība galvenokārt importē no citiem kontinentiem, kuri pēdējā laikā cietuši no 
sausuma;

6. uzskata, ka uzņēmuma grūtības nozīmīgi ietekmēja arī citi faktori, piemēram, negodīga 
konkurence iekšējā tirgū, ko radīja konkurenti, kuri ļaunprātīgi izmantoja Darba ņēmēju 
norīkošanas darbā direktīvu2;

7. aicina Komisiju nodrošināt iekšējā tirgū vienlīdzīgus konkurences apstākļus un savu 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).
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tiesību aktu un instrumentu konsekvenci;

8. secina, ka uzņēmuma GAD finansiālās grūtības ir izraisījuši dažādi faktori, tomēr 
piekrīt, ka Francija ir tiesīga saņemt finansiālo ieguldījumu no EGF;

9. norāda, ka saistībā ar pārtikas produktu ražošanas nozari līdz šim ir iesniegts vēl viens 
EGF pieteikums1, kas arī pamatots ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

10. norāda, ka šī darbinieku atlaišana saasinās bezdarbu Bretaņā, jo nodarbinātība šajā 
reģionā ir atkarīga no agrolauksaimniecības nozares lielākā mērā nekā vidēji Francijā 
(11 % Bretaņā salīdzinājumā ar 5 % vidēji Francijā);

11. norāda, ka papildus 744 darbiniekiem, kuri atlaisti no darba pārskata periodā, 
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti 16 darbinieki, kas tika atlaisti no darba pēc 
četru mēnešu pārskata perioda beigām, kopējam atbalsttiesīgo saņēmēju skaitam līdz ar 
to sasniedzot 760 personas un tādējādi EGF pasākumus arī plānojot 760 atbalsta 
saņēmējiem;

12. norāda, ka kopējais EGF izmantošanas budžets ir EUR 1 530 000, no kuriem 
EUR 30 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 918 000 
jeb 60 % no kopējām izmaksām;

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

14. ņem vērā, ka Francijas iestādes ir norādījušas — individualizēto pakalpojumu 
saskaņotais kopums tika izstrādāts pēc tam, kad uzņēmuma GAD Centrālā uzņēmuma 
komiteja 2013. gada 28. jūnijā tika informēta par to, ka uzņēmumā plānots likvidēt 
889 darbvietu; 

15. norāda, ka individualizētajos pakalpojumos, kas jāsniedz atlaistajiem darba ņēmējiem, ir 
ietverta tikai viena darbība: ekspertu konsultantu grupas padomi un konsultācijas 
atlaistajiem darba ņēmējiem (Cellule de reclassement);

16. atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto darbību pieejamību un tās īstenojot, tiks 
ievēroti vienādas attieksmes un nediskriminācijas principi;

17. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

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

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu Padomei un Komisijai.

                                               
1  EGF/2014/001 EL/Nutriart, kas attiecas uz maizes un mīklas izstrādājumiem.
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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 
(Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD)

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) Francija 2014. gada 6. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar 
darbinieku atlaišanu5 uzņēmumā GAD société anonyme simplifiée 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) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 918 000 apmērā 
saistībā ar Francijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU. 

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 918 000 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. 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. Uzņēmuma GAD pieteikums un Komisijas priekšlikums 

Komisija 2014. gada 24. oktobrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, 
piešķirot tos Francijai, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū, kuri 
globalizācijas dēļ atlaisti no darba uzņēmumā GAD, kas darbojas NACE 2. red. 10. nodaļas 
("Pārtikas produktu ražošana") nozarē.  

Šis ir septiņpadsmitais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas 
attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Francijai par kopējo summu EUR 918 000. Tas attiecas 
uz kopumā 760 atbalsta saņēmējiem. Komisijai pieteikums tika iesniegts 2014. gada 6. jūnijā, 
un līdz 2014. gada 4. augustam tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos 
EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem. 

Francijas iestādes apgalvo, ka globālās finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā Eiropā 
samazinājās cūkgaļas patēriņš, kas savukārt izraisīja cūkgaļas ražošanas un lopkautuvju, 
piemēram, uzņēmuma GAD apgrozījuma lejupslīdi. Ja 2007. gadā cūkgaļas patēriņš vēl bija 
43 kg gadā uz vienu iedzīvotāju, 2013. gadā tas bija samazinājies līdz 39 kg. Minētais 
patēriņa kritums, ko izraisīja globālā finanšu un ekonomikas krīze, ietekmēja arī cita veida 
gaļu, taču cūkgaļu tas skāra īpaši smagi, jo tās cena pieauga straujāk nekā citas gaļas, jo īpaši 
liellopu gaļas, cena.

                                               
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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Cūku barība sastāv galvenokārt no dažādu graudu — kukurūzas, kviešu, miežu un sojas —
maisījuma. To lielākoties importē no valstīm, kas atrodas ārpus ES, piemēram, no Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Austrālijas un Dienvidamerikas. Pēdējos gados šos reģionus ir skāris 
sausums, radot ievērojamu cūku barības cenu pieaugumu. Laikposmā no 2006. līdz 
2011. gadam cena par cūku barības tonnu Francijā palielinājās no EUR 150 līdz EUR 250, 
2012. gada otrajā pusē sasniedzot EUR 300, un 2013. gadā saglabājoties vidēji EUR 287 
līmenī. Cūku barības izmaksas ir jāatgūst ar cūku pārdošanas cenu, un visbeidzot tās jāsedz 
patērētājam. Laikā, kad ES joprojām cieta no krīzes sekām, patērētāji nevēlējās vai nespēja 
iegādāties tādu pašu cūkgaļas daudzumu kā iepriekš. Lopkautuve un gaļas pārstrādes 
uzņēmums GAD nonāca situācijā, kurā tas izjuta spiedienu no divām dažādām cenu 
politikām — no lauksaimniekiem, kas pūlējās tikt galā ar barības cenu pieaugumu, un no 
patērētājiem, kas pūlējās tikt galā ar ieņēmumu samazināšanos. Tā kā šis spiediens ilga vairāk 
nekā piecus gadus, uzņēmums nonāca nopietnās finansiālās grūtībās.

Uzņēmuma GAD bruto peļņa samazinājās no EUR 123 miljoniem 2010. gadā līdz 
EUR 107 miljoniem 2012./2013. gadā. 2008. gadā uzņēmuma peļņa joprojām bija 
EUR 16 miljoni, 2009. gadā tas sāka strādāt ar zaudējumiem, un visbeidzot gan 2012., gan 
2013. gadā tā zaudējumi bija EUR 20 miljoni. Bruto ienākumi saruka no EUR 495,1 miljona 
2008. gadā līdz EUR 445,8 miljoniem 2009. gadā, un uzņēmums joprojām nav atguvies no šīs 
lejupslīdes. Laikposmā no 2010. gada līdz 2013. gada jūnijam uzņēmuma zaudējumi bija 
EUR 65 miljoni, un 2013. gada 27. februārī tika uzsākta uzņēmuma maksātnespējas 
procedūra.

Individualizētajos pakalpojumos, kas sniedzami atlaistajiem darba ņēmējiem, ir ietverta tikai 
viena darbība: ekspertu konsultantu grupas padomi un konsultācijas atlaistajiem darba 
ņēmējiem (Cellule de reclassement).

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. 

Francijas 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 GAD, kurš pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, ir ievērojis juridiskos 
pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu, un ir sniedzis darba 
ņēmējiem atbilstošu palīdzību;

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

Francija ir informējusi Komisiju par to, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots 
ir Francijas valsts, kas finansēs arī dažādus papildu pasākumus, kas nav iekļauti EGF 
pieteikumā.

III. Procedūra

Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu 
pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 918 000, kas no EGF rezerves (40 02 43) 
pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01). 

Šis ir septiņpadsmitais 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.


