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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas 

Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā 

palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) 

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD)) 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0101 

– C8-0097/2017), 

– 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 (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 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu 

(pieteikums EGF/2016/000 TA 2016 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)4, 

– 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 (A8-0157/2017), 

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 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 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 

                                                 
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  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0112. 
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jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu; 

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 ierosināto 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 stimulus 

savu uzņēmumu izveidei; 

D. tā kā maksimālais EGF pieejamais budžets ir EUR 150 miljoni (2011. gada cenās) un tā 

kā EGF regulas 11. panta 1. punktā ir norādīts, ka 0,5 % no šīs summas (t. i., 2017. gadā 

— EUR 844 620) pēc Komisijas iniciatīvas var darīt pieejamus tehniskajai palīdzībai, lai 

finansētu sagatavošanos, pārraudzību, datu vākšanu un zināšanu bāzes izveidi, 

administratīvo un tehnisko atbalstu, informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī 

revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus, kas nepieciešami EGF regulas 

īstenošanai; 

E. tā kā Eiropas Parlaments atkārtoti ir uzsvēris nepieciešamību uzlabot EGF kā Savienības 

instrumenta atbalsta sniegšanai atlaistiem darbiniekiem pievienoto vērtību, efektivitāti un 

līdzekļu saņēmēju nodarbināmību; 

F. tā kā ierosinātā summa — EUR 310 000 — atbilst aptuveni 0,18 % no maksimālā gada 

budžeta, kas EGF pieejams 2017. gadā, un šī summa ir par EUR 70 000 mazāka nekā 

2016. gadā, 

1. piekrīt tam, ka Komisijas ierosinātos pasākumus finansē no tehniskajai palīdzībai 

paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktu un 12. panta 

2., 3. un 4. punktu; 

2. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu EGF tehniskajai palīdzībai 

tiek prasīts mazāks finansējums; uzskata, ka ir svarīgi šādus pieprasījumus izvērtēt kā 

procentuālo īpatsvaru no ikgadējām summām, kas EGF vajadzībām izmantotas 

iepriekšējos gados, nevis tikai salīdzinājumā ar maksimumu, ko drīkst izmantot šajā 

gadā; 

3. atzīst uzraudzības un datu vākšanas nozīmību; atgādina, ka ir svarīgi atbilstošā veidā 

apkopot stabilu statistikas datu kopumu, lai tas būtu viegli pieejams un saprotams; 

atzinīgi vērtē 2017. gada divgadu ziņojumu plānoto publicēšanu un aicina tos publiski un 

plaši izplatīt visā Savienībā; 

4. atgādina, ka ir svarīgi, lai visiem Savienības iedzīvotājiem būtu pieejama īpaša EGF 

veltīta tīmekļa vietne; uzsver daudzvalodības nozīmību saziņā ar plašāku sabiedrību; 

aicina nodrošināt lietotājam draudzīgāku tīmekļa vidi un mudina Komisiju uzlabot 

publikāciju un audiovizuālo materiālu satura kvalitāti, kā paredzēts EGF regulas 11. panta 

4. punktā; 

5. atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināts darbs, lai standartizētu EGF pieteikumu iesniegšanas un 

pārvaldības procedūras, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu (SFC2014), kas 

ļauj vienkāršot un paātrināt pieteikumu izskatīšanu un labāk sniegt ziņojumus; norāda, ka 
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Komisija ir atvieglojusi EGF finanšu operācijas, izveidojot saskarni starp SFC un 

Komisijas grāmatvedības un finanšu informācijas sistēmu ABAC; pieņem zināšanai, ka ir 

nepieciešami vienīgi sīkāki precizējumi un pielāgojumi iespējamām izmaiņām, kas 

de facto ierobežo EGF ieguldījumu šāda veida izdevumos; 

6. norāda, ka EGF integrēšana SFC2014 turpinās jau vairākus gadus un ar to saistītās 

izmaksas no EGF budžeta ir bijušas salīdzinoši augstas; atzinīgi vērtē izmaksu 

samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kas liecina par to, ka projekts ir 

sasniedzis stadiju, kurā nepieciešami vien sīkāki precizējumi un pielāgojumi; 

7. atgādina, ka paraugprakses izplatīšanas nolūkā ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un 

īstenot informācijas apmaiņu par EGF; tādēļ atbalsta finansējuma piešķiršanu divām EGF 

kontaktpersonu ekspertu grupas sanāksmēm un diviem sadarbības tīklu veidošanas 

semināriem saistībā ar EGF īstenošanu; sagaida, ka šī informācijas apmaiņa veicinās arī 

labāku un detalizētāku ziņošanu par pieteikumu veiksmīga iznākuma rādītājiem 

dalībvalstīs, jo īpaši par darbu atguvušo atbalsta saņēmēju īpatsvaru; 

8. pieņem zināšanai to, ka Komisija plāno ieguldīt EUR 70 000 no tehniskajai palīdzībai 

pieejamā budžeta, lai rīkotu divas EGF kontaktpersonu ekspertu grupas sanāksmes; 

pieņem zināšanai arī Komisijas nodomu ieguldīt EUR 120 000, lai veicinātu sadarbības 

tīklu veidošanu ar semināru palīdzību, kuros piedalītos dalībvalstis, EGF īstenošanas 

struktūras un sociālie partneri; atzinīgi vērtē Komisijas gatavību aicināt tās darba grupas 

EGF jautājumos locekļus piedalīties nesenajā EGF sadarbības tīklu veidošanas seminārā, 

kas notika Monsā; mudina Komisiju turpināt aicināt Parlamentu uz šādām sanāksmēm un 

semināriem saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Pamatnolīgumā par Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām1; 

9. uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt saikni starp visām ar EGF atbalsta 

pieteikumiem saistītajām personām, tostarp jo īpaši sociālajiem partneriem un 

ieinteresētajām personām reģionālā un vietējā līmenī, lai radītu iespējami lielāku 

sinerģiju; uzsver, ka būtu jāpastiprina valsts kontaktpersonas un reģionālo vai vietējo 

īstenošanas partneru savstarpējā sadarbība, kā arī visām attiecīgajām pusēm vajadzētu būt 

skaidrībā un vienoties par komunikāciju, atbalsta pasākumiem un informācijas plūsmām 

(iekšējā struktūra, uzdevumi un pienākumi); 

10. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

11. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai. 

                                                 
1 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS 

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2016/000 TA 2016 — 

tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) 

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 11. panta 2. punktu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību2 un jo īpaši tā 13. punktu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

tā kā: 

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu 

tādiem darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un tādām pašnodarbinātām personām, 

kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas 

pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas 

krīze, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 546/20093, 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 Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/20134 12. pantā. 

(3) Regulā (ES) Nr. 1309/2013 ir paredzēts, ka katru gadu ne vairāk kā 0,5 % no EGF 

gada maksimālās summas pēc Komisijas iniciatīvas var izmantot tehniskajai 

palīdzībai. 

(4) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai pēc Komisijas iniciatīvas sniegtu tehnisko palīdzību 

EUR 310 000 apmērā, 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp. 
2 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
3 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.). 
4 Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 

finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.). 
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 310 000 saistību un maksājumu apropriācijās. 

2. pants 

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to 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. gadam1, un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/20132 Fondu drīkst izmantot, 

nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās 

summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums. 

Fonda 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. Komisijas priekšlikums 

Komisija 2017. gada 28. februārī pieņēma jaunu priekšlikumu lēmumam par līdzekļu 

izmantošanu no EGF. 

Tas attiecas uz Fonda izmantošanu EUR 310 000 apmērā, kas vajadzīgi Komisijas 

pieprasītajai tehniskajai palīdzībai. Tehniskās palīdzības mērķis ir finansēt uzraudzības un 

informatīvus pasākumus, izstrādāt zināšanu bāzes saskarni un konsultēt dalībvalstis par EGF 

izmantošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. punktu katru 

gadu 0,5 % (t. i., EUR 844 620 2017. gada cenās) no EGF gada maksimālās summas pēc 

Komisijas iniciatīvas var izmantot tehniskajai palīdzībai. 

 

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 2017. gadā ar šo summu ir paredzēts finansēt turpmāk 

norādītās darbības. 

1. Uzraudzība un datu vākšana. Komisija vāks datus par saņemtajiem, samaksātajiem 

un noslēgtajiem pieteikumiem un par ierosinātajiem un īstenotajiem pasākumiem. Šī 

informācija būs pieejama tīmekļa vietnē un tiks pienācīgi apkopota 2017. gada un 

2019. gada ziņojumā (ziņojums sagatavojams reizi divos gados). Pamatojoties uz 

pēdējos gados paveikto, šīs darbības izmaksas būs EUR 20 000. 

2. Informācija. Tīmekļa vietne par EGF4, ko Komisija ir izveidojusi nodarbinātības, 

sociālo lietu un iekļautības jomā un ko tā uztur saskaņā ar EGF regulas 12. panta 

2. punktu, tiks regulāri atjaunināta un paplašināta, katru jaunu elementu tulkojot arī 

visās ES valodās. Tiks palielināta vispārējā izpratne par EGF un tiks popularizēta tā 

                                                 
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. 
4 http://ec.europa.eu/egf 

http://ec.europa.eu/egf
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atpazīstamība. EGF vidusposma novērtējums tiks drukāts nelielā tirāžā, kā arī 

publicēts tiešsaistē. Informāciju par EGF sniegs dažādās Komisijas publikācijās un 

audiovizuālajos materiālos, kā paredzēts EGF regulas 11. panta 4. punktā. Visu šo 

posteņu izmaksas 2017. gadā tiek lēstas EUR 20 000 apmērā. 

3. Zināšanu bāzes / lietojumprogrammu saskarnes izveidošana. Komisija turpina darbu, 

lai izveidotu standartizētas procedūras EGF pieteikumiem un pārvaldībai, izmantojot 

elektroniskās datu apmaiņas sistēmas SFC 2014 funkcijas, kurā to integrē. Tas ļauj 

vienkāršot pieteikumus saskaņā ar EGF regulu, paātrināt to apstrādi un vieglāk 

sagatavot ziņojumus dažādām vajadzībām. Ir integrētas arī ziņošanas procedūras. 

Noformējuma struktūrvienības modulis darbojas kā saskarne starp SFC un Komisijas 

grāmatvedības un finanšu informācijas sistēmu ABAC, atvieglojot EGF finanšu 

operācijas. Tā kā lielākā daļa plānošanas ir notikusi pēdējos gados, ir nepieciešami 

vienīgi sīkāki precizējumi un pielāgojumi iespējamām izmaiņām. Tā kā plānošanas 

izmaksas ir bijušas zemākas, bet uzturēšanas izmaksas — nemainīgas, ir 

nepieciešams mazāk līdzekļu nekā iepriekšējos gados. Šo posteņu izmaksas lēstas 

EUR 80 000 apmērā kā EGF ieguldījums SFC turpmākā attīstīšanā un atjaunināšanā 

un tās regulārā uzturēšanā. 

4. Administratīvā un tehniskā palīdzība. EGF kontaktpersonu ekspertu grupa, kurā ir 

viens dalībnieks no katras dalībvalsts, rīkos divas sanāksmes (2017. gada otrajā pusē 

un 2018. gada pirmajā pusē), kuru kopējās izmaksas tiek lēstas EUR 70 000 apmērā. 

5. Turklāt, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm, Komisija organizēs divus 

seminārus, kuros piedalīsies EGF īstenošanas struktūras un sociālie partneri. Cik vien 

iespējams, tie tiks organizēti aptuveni tajos pašos datumos, kad ekspertu grupas 

sanāksmes, un tajos īpaši tiks aplūkoti jautājumi, kas izriet no EGF regulas 

praktiskas īstenošanas vietējā līmenī. Šo posteņu izmaksas tiek lēstas EUR 120 000 

apmērā. 

III. Procedūra 

Lai izmantotu Fondu, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot 

līdzekļus no EGF rezerves (04 04 01 (CP)) un 40 02 43 (CE)) uz EGF budžeta pozīciju 

(04 01 04 04 (CND)) par kopējo summu EUR 310 000. 

Šis ir otrais pārvietojuma priekšlikums saistībā ar EGF izmantošanu, kas līdz šim iesniegts 

budžeta lēmējinstitūcijai 2017. gadā. 

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 

15. panta 4. punktā. 

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu 

komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas 

pieteikumu izvērtēšanā.  
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Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu 

saistībā ar pieteikumu EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas 

iniciatīvas (COM(2017) 101 final) 

 

 

Godātais priekšsēdētāj! 

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos 

izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/000 TA 2017 un pieņēma 

turpmāk izklāstīto atzinumu. 

 

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo 

pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba 

maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību. 

A) tā kā EUR 310 000, ko Komisija ierosinājusi izmantot tehniskajai palīdzībai 2017. gadā, 

nepārsniedz maksimāli pieļaujamos 0,5 % no EGF gada maksimālā apjoma 

(EUR 150 miljoni 2011. gada cenās), kā paredzēts 12. pantā Padomes 2013. gada 

2. decembra Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 

shēmu 2014.–2020. gadam; 

B) tā kā ierosinātās summas procentuālais īpatsvars no ikgadējā apjoma ir ievērojami 

augstāks, nekā EGF izlietots iepriekšējos gados; 

C) tā kā 2017. gadā turpinās EGF iekļaušana elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā 

(SFC2014); 

D) tā kā Komisijas sniegtā tehniskā palīdzība dalībvalstīm atbalsta un sekmē iespējas 

izmantot EGF, sniedzot informāciju par pieteikumiem un izplatot paraugpraksi 

dalībvalstu starpā, 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja tādēļ aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Fonda izmantošanu Komisijas sniegtai tehniskajai 

palīdzībai iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai, ka Komisijas ierosinātie tehniskās palīdzības pasākumi atbilst 

darbībām, kuras minētas EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktā un 12. panta 2., 3. un 

4. punktā; 

2. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu EGF tehniskajai palīdzībai 
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tiek prasīts mazāks finansējums; uzskata, ka ir svarīgi šādus pieprasījumus izvērtēt kā 

procentuālo īpatsvaru no ikgadējām summām, kas EGF vajadzībām izmantotas 

iepriekšējos gados, nevis tikai salīdzinājumā ar maksimumu, ko drīkst izmantot šajā gadā; 

3. atzinīgi vērtē to, ka turpinās ar ziņojumu sagatavošanas iekļaušanu elektroniskajā datu 

apmaiņas sistēmā (SFC2014) saistītais darbs; uzskata, ka pieteikumu un ziņošanas 

standartizācija mazina dalībvalstu administratīvo slogu un veicina tādu ziņojumu 

sagatavošanu, kurus var izmantot novērtējuma vajadzībām; 

4. norāda, ka EGF integrēšana SFC2014 turpinās jau vairākus gadus un ar to saistītās 

izmaksas no EGF budžeta ir bijušas salīdzinoši augstas; atzinīgi vērtē izmaksu 

samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kas liecina par to, ka projekts ir 

sasniedzis stadiju, kurā nepieciešami vien sīkāki precizējumi un pielāgojumi; 

5. atgādina, ka paraugprakses izplatīšanas nolūkā ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un 

īstenot informācijas apmaiņu par EGF; tādēļ atbalsta finansējuma piešķiršanu divām EGF 

kontaktpersonu ekspertu grupas sanāksmēm un diviem sadarbības tīklu veidošanas 

semināriem saistībā ar EGF īstenošanu; sagaida, ka šī informācijas apmaiņa veicinās arī 

labāku un detalizētāku ziņošanu par pieteikumu veiksmīga iznākuma rādītājiem 

dalībvalstīs, jo īpaši par darbu atguvušo atbalsta saņēmēju īpatsvaru; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas gatavību aicināt tās darba grupas EGF jautājumos locekļus 

piedalīties nesenajā EGF sadarbības tīklu veidošanas seminārā, kas notika Monsā; 

mudina Komisiju turpināt aicināt Parlamentu uz šādām sanāksmēm un semināriem 

saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas 

Komisijas attiecībām1; atzinīgi vērtē to, ka ir aicināti piedalīties arī sociālie partneri; 

7. uzsver, ka ir svarīgi palielināt vispārējo informētību par EGF un tā atpazīstamību; 

atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to uzdevumu paziņot paredzētajiem 

atbalsta saņēmējiem, vietējām un reģionālajām iestādēm, sociālajiem partneriem, 

plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai kopumā par darbībām, ko finansē no EGF, kā 

izklāstīts EGF regulas 12. pantā. 

 

Ar cieņu 

 

 

 

Thomas Händel, 

EMPL komitejas priekšsēdētājs 

 

                                                 
1 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 
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Temats: Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana 

Godātais Arthuis kungs! 

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam 

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka 

ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2017. gada 3. aprīlī: 

 

– COM(2017) 101 ir priekšlikums piešķirt EUR 310 000 tehniskās palīdzības 

sniegšanai pēc Komisijas iniciatīvas. 

 

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006. 

 

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka 

Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret EGF izmantošanu, lai 

piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija. 

 

 

Ar cieņu 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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