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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fonda izmantošanu (Portugāles pieteikums EGF/2018/002 PT/Norte – 

Centro – Lisboa wearing apparel) 

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2018)0621 – C8-0399/2018), 

– 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, 

– 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 (A8-0311/2018), 

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 finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, vajadzētu 

būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi; 

C. tā kā Portugāle iesniedza pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa 

wearing apparel, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF pēc darba ņēmēju 

atlaišanas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 14. nodaļā 

(Apģērbu ražošana), NUTS 2. līmeņa reģionos Norte (PT11), Centro (PT16) un Lisboa 

(PT17) Portugālē; 

                                                 
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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D. tā kā šis pieteikums pamatojas uz EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto 

intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju atlaišanu deviņu mēnešu 

pārskata perioda laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā ekonomikas nozarē, kura 

definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kas atrodas vienā reģionā vai divos 

kaimiņu reģionos, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī, 

ja divos no šiem reģioniem kopā dalībvalstī skarti vairāk nekā 500 darba ņēmēji, 

1. piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie 

nosacījumi ir ievēroti un ka Portugāle saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt 

finansiālu ieguldījumu 4 655 883 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, 

proti, 7 759 806 EUR; 

2. norāda, ka Portugāles iestādes šo pieteikumu iesniedza 2018. gada 24. aprīlī un ka pēc 

Portugāles sniegtās papildu informācijas saņemšanas Komisija 2018. gada 10. septembrī 

pabeidza pieteikuma novērtēšanu un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam; 

3. norāda — Portugāle apgalvo, ka darba ņēmēju atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ 

notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un jo īpaši ar 

tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecības liberalizāciju pēc tam, kad 2004. gada 

beigās beidzās Pasaules Tirdzniecības organizācijas Tekstilizstrādājumu starptautiskās 

tirdzniecības nolīguma termiņš, kas izraisīja radikālas izmaiņas pasaules 

tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecības struktūrā; 

4. norāda, ka apgabalos, kuros notika atlaišanas, bezdarba līmenis apģērbu nozarē ir 

augstāks nekā reģionos, kuros tie atrodas, proti, Norte, Centro un Lisboa reģionos, un 

ka ir mazas iespējas atrast jaunu darbu, ņemot vērā, ka lielākā daļa atlaisto darba 

ņēmēju ir mazkvalificētas sievietes; 

5. atgādina — sagaidāms, ka darba ņēmēju atlaišana, kas notika divos uzņēmumos, kuri 

darbojas Portugāles apģērbu ražošanas sektorā, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo 

ekonomiku un ka darba ņēmēju atlaišanas sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu 

darbu, jo trūkst darbvietu, atlaistajiem darba ņēmējiem ir zems izglītības līmenis un 

darbu meklē liels skaits darba ņēmēju; 

6. iesaka izmantot strukturālos un investīciju fondus un jo īpaši Eiropas Sociālo fondu, lai 

uzlabotu Portugāles darba ņēmēju kvalifikāciju ar mērķi samazināt bezdarbu un jo īpaši 

jauniešu bezdarbu un ilgtermiņa bezdarbu; 

7. norāda, ka pieteikums attiecas uz 1161 atlaisto darba ņēmēju, no kuriem ierosinātie 

pasākumi tiks piemēroti 730; norāda, ka lielākā daļa atlaisto darba ņēmēju ir sievietes 

(88,63 %); turklāt norāda, ka 20,55 % no atlaistajiem darba ņēmējiem ir vecāki par 

55 gadiem; ņemot to vērā, atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus 

pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu šo neaizsargāto darba ņēmēju grupu 

izredzes atgriezties darba tirgū;  

8. atzinīgi vērtē to, ka no EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegs arī līdz 

730 jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 

(NEET); 

9. norāda, ka Portugāle plāno īstenot triju veidu pasākumus atlaistajiem darba ņēmējiem, 
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uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) apmācību un pārkvalifikāciju, ii) 

uzņēmējdarbības veicināšanu, iii) pabalstus; 

10. uzsver, ka apmācībai un pārkvalifikācijai būtu jāsniedz reālas iespējas reintegrēties 

nodarbinātībā šajā reģionā, ņemot vērā nozares, kurās ir pieaugošs pieprasījums pēc 

darbaspēka; 

11. norāda, ka finansiālie pabalsti, tostarp mācību, mobilitātes un ēdināšanas pabalsti, 

nepārsniedz EGF regulā noteikto maksimālo daļu no kopējām izmaksām, proti, 35 %, 

un ka tie ir atkarīgi no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba 

meklēšanas vai apmācības pasākumos; 

12. atzīst, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika izstrādāts, apspriežoties 

ar darba grupu, kas ietvēra valsts nodarbinātības dienestu, arodbiedrību pārstāvjus, 

valsts sociālā nodrošinājuma institūtu un par darba apstākļiem atbildīgo iestādi;  

13. uzsver, ka Portugāles iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek 

finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un ir apliecinājušas, 

ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem 

finansētās darbības; 

14. atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic 

saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu 

vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus, un atzinīgi vērtē Portugāles sniegto 

apstiprinājumu šajā sakarībā; 

15. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu 

kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas 

un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, 

kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; 

16. aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas 

par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ varētu tikt pieņemti jauni 

darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz 

darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;  

17. atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem 

dokumentiem par EGF pieteikumiem; 

18. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

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

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

20. 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 Portugāles 

pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel 

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 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 fonda (EGF) mērķis ir sniegt 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 vai ir sākusies jauna globāla finanšu 

un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.  

 

(2) EGF nepārsniedz maksimālo apjomu 150 miljoni EUR gadā (2011. gada cenās), kā 

noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/20133 12. pantā.  

 

(3) Portugāle 2018. gada 24. aprīlī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai pēc darbinieku 

atlaišanas apģērbu ražošanas nozarē Norte, Centro un Lisboa reģionā Portugālē. Saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu 

informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā noteiktajām 

prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.  

 

(4) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Portugāle nolēma 

individualizētus pakalpojumus, kurus līdzfinansē no EGF, sniegt arī jauniešiem, kas nemācās, 

nestrādā un neapgūst arodu (NEET).  

 

(5) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu 4 655 883 EUR apmērā 

saistībā ar Portugāles iesniegto pieteikumu.  

 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
2 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
3 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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(6) Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu 

jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,  

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.  

 

1. pants 

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 

fondu, lai piešķirtu 4 655 883 EUR saistību un maksājumu apropriācijās.  

 

2. pants 

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To 

piemēro no [tā pieņemšanas datums].  

 

…, … gada ….  

 

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 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. 

EGF izmantošanas procedūra 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 ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, 

Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus 

arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta 

trialoga procedūra. 

II. Portugāles pieteikums un Komisijas priekšlikums  

Komisija 2018. gada 10. septembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, 

piešķirot tos Portugālei, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū, kuri atlaisti 

piecos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 14. nodaļas (“Apģērbu ražošana”) 

nozarē NUTS 2. līmeņa reģionos Norte (PT11), Centro (PT16) un Lisboa (PT17) Portugālē. 

Priekšlikums tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2018. gada 10. septembrī. 

Šis ir astotais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2018. gada budžetu, un sestais pieteikums 

kopš EGF izveides, kas attiecas uz NACE 2. redakcijas 14. nodaļu (“Apģērbu ražošana”). Tas 

saistīts ar 1161 atlaistu darba ņēmēju un EGF līdzekļu piešķiršanu Portugālei par kopējo 

summu 4 655 883 EUR. 

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2018. gada 24. aprīlī, un līdz 2018. gada 19. jūnijam tika 

sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza pieteikuma izvērtēšanu 2018. gada 

10. septembrī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka 

pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma 

piešķiršanas nosacījumiem.  

Portugāle apgalvo, ka darba ņēmēju atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām 

strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un jo īpaši ar nopietniem ekonomikas 

traucējumiem apģērbu tirdzniecības nozarē, tostarp ES tirgus daļas samazināšanos, pēc tam, 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
2 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
3 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
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kad 2004. gada beigās beidzās Pasaules Tirdzniecības organizācijas Tekstilizstrādājumu 

starptautiskās tirdzniecības nolīguma termiņš. Importa apmēra palielināšanās ES ir likusi 

samazināt cenas, un tas ir negatīvi ietekmējis tekstilizstrādājumu nozares uzņēmumu 

finansiālo stāvokli ES un radījis tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē vispārēju tendenci 

pārcelt ražošanu uz valstīm ārpus ES, kurās ražošanas izmaksas ir zemākas. 

 

Tā rezultātā Norte, Centro un Lisboa reģionā Portugālē pastāvīgi samazinājās apģērbu 

ražošanas nozarē nodarbināto skaits (no 130 000 2005. gadā līdz 90 000 2016. gadā). 

2017. gadā bezdarba līmenis gan Norte, gan Lisboa reģionā (9,5 %) bija augstāks par vidējo 

līmeni valstī (8,9 %). Ir sagaidāms, ka ievērojamās atlaišanas šo situāciju pasliktinās. 

  

Lielākā daļa atlaisto darba ņēmēju ir sievietes (88,63  %) ar zemu izglītības līmeni. 20,55 % 

no atlaistajiem darba ņēmējiem ir vecāki par 55 gadiem. Līdz pat 730 no viņiem ir jaunieši, 

kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un ir jaunāki par 30 gadiem. EGF 

līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo neaizsargāto 

grupu izredzes atgriezties darba tirgū.  

Atlaistajiem darba ņēmējiem tiks piedāvāti šādi triju veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts 

EGF līdzfinansējums: 

– Apmācība un pārkvalifikācija. Tā ietver stažēšanos, arodmācības un turpmākas 

mācības un integrācijas plānus darba ņēmējiem un NEET. Darbības tika 

izstrādātas tā, lai piedāvājumu saskaņotu ar pieprasījumu darba tirgū un 

palīdzētu dalībniekiem pilnveidot viņu prasmes.  

– Uzņēmējdarbības veicināšana. Šis pasākums sniegs dalībniekiem dotācijas 

pašnodarbinātības veicināšanai, kā arī nodrošinās uzņēmēju apmācību un 

iespēju pievienoties jaunuzņēmumu inkubatoram, ko atbalsta Portugāles valsts 

nodarbinātības dienests (IEFP).  

– Pabalsti. Tie ietver: 1) mācību pabalstus tādu izmaksu segšanai, kas darba 

meklētājam vai NEET radušās apmācību gaitā; 2) mobilitātes pabalstus tādu 

ceļa izdevumu atlīdzināšanai, kas radušies, dodoties no dzīvesvietas uz 

attiecīgo apmācības pasākumu vietu un atpakaļ; 3) ēdināšanas pabalstus tādu 

izdevumu daļējai segšanai, kas dalībniekam radušies, izmantojot sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumus.  

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF 

regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās 

aizsardzības pasākumus. 

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

 

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas 

attieksmes un nediskriminācijas princips;  

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

atlaišanu;  
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– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai 

finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;  

– ar ierosinātajām darbībām tiks papildinātas no struktūrfondiem finansētās darbības;  

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs Savienības procesuālajiem un materiālajiem 

noteikumiem par valsts atbalstu.  

 

Portugāle ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots ir 

Portugāles valsts nodarbinātības dienests (IEFP). Finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un 

kontrolēs tās pašas struktūras, kuras ir atbildīgas par Eiropas Sociālo fondu (ESF).  

Portugāles iestādēm būtu jāizmanto strukturālie un investīciju fondi un jo īpaši Eiropas 

Sociālais fonds, lai uzlabotu Portugāles darba ņēmēju kvalifikāciju ar mērķi samazināt 

bezdarbu un jo īpaši jauniešu bezdarbu un ilgtermiņa bezdarbu. 

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 

4 655 883 EUR.  

Šis ir astotais budžeta lēmējinstitūcijai 2018. gadā iesniegtais priekšlikums pārvietot 

līdzekļus, lai izmantotu EGF. 

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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PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE 

 

 
D(2018)37581 

 

 

Jean Arthuis 

Budžeta komitejas priekšsēdētājam 

ASP 09G205 

 

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

saistībā ar pieteikumu EGF/2018/002 PT 
 

Godātais priekšsēdētāj! 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), kā arī ar tās darba grupa EGF jautājumos 

izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2018/002 PT 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. 

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi: 

A) tā kā šis pieteikums tika iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF 

regula) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un attiecas uz 1161 darbiniekiem, kas atlaisti 

2 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 14. nodaļā (“Apģērbu ražošana”) klasificētās 

saimnieciskās darbības nozarēs NUTS 2. līmeņa reģionos Norte, Centro un Lisboa 

Portugālē;  

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām 

strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Portugāle norāda, ka apģērbu 

nozari ir ietekmējusi ES tirgus daļas samazināšanās pēc Tekstilizstrādājumu starptautiskās 

tirdzniecības nolīguma termiņa beigām 2004. gadā; 

C) tā kā 88,6 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti pasākumi, ir sievietes un 11,4 % — 

vīrieši; tā kā 74,9 % no minētajiem darbiniekiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, vairāk 

nekā 20 % — vecāki par 55 gadiem un 4,3% — jaunāki par 30 gadiem; 

D) tā kā līdz šim saistībā ar apģērbu ražošanas nozari ir iesniegti seši EGF pieteikumi, no 

kuriem četru pieteikumu pamatā ir ar tirdzniecību saistīta globalizācija. 

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Portugāles pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Portugāle saskaņā ar minēto 

regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 4 655 883 EUR apmērā, kas ir 60 % no 
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kopējām izmaksām, proti, 7 759 806 EUR;  

2. norāda, ka Portugāles iestādes šo pieteikumu iesniedza 2018. gada 24. aprīlī un ka pēc 

Portugāles sniegtās papildu informācijas saņemšanas Komisija 2018. gada 10. septembrī 

pabeidza izvērtēt pieteikuma atbilstību finansiāla ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem 

un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam; 

3. norāda, ka apgabalos, kuros notika atlaišanas, bezdarba līmenis apģērbu nozarē ir 

augstāks nekā reģionos, pie kuriem tie pieder, proti, Norte, Centro un Lisboa reģionos, un 

ka ir mazas iespējas atrast jaunu darbu, ņemot vērā, ka lielākā daļa atlaisto darbinieku ir 

mazkvalificētas sievietes; 

4. atzinīgi vērtē Portugāles lēmumu palīdzību sniegt gan atlaistajiem darbiniekiem, gan līdz 

730 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET); 

5. norāda, ka Portugāle atlaistajiem darbiniekiem plāno aktīvus darba tirgus pasākumus, 

tostarp apmācību un pārkvalifikāciju atbilstīgi darba tirgus vajadzībām, uzņēmējdarbības 

veicināšanu un pabalstus; 

6. uzsver, ka pārkvalifikācijai ir jāsniedz reālas iespējas reintegrēties nodarbinātībā šajā 

reģionā, ņemot vērā nozares, kurās ir pieaugošs pieprasījums pēc darbaspēka;  

7. norāda, ka finansiālie pabalsti, t. i., mācību, mobilitātes un ēdināšanas pabalsti, 

nepārsniedz minētajā regulā noteiktos 35 % un ka tie ir atkarīgi no tā, vai paredzētie 

atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;  

8. atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika izstrādāts, 

apspriežoties ar ieinteresētajām personām darba grupā, kas ietvēra valsts nodarbinātības 

dienestu, arodbiedrību pārstāvjus, valsts sociālā nodrošinājuma institūtu un par darba 

apstākļiem atbildīgo iestādi;  

9. norāda, ka Portugāles iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems 

finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks 

novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās 

darbības; 

10. atzinīgi vērtē Portugāles sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums 

neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem 

vai koplīgumiem; 

11. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu 

kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas 

un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, 

kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.  

 

Ar cieņu 

 

Marita ULVSKOG  
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PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE 

 

 

 

 

Jean Arthuis 

priekšsēdētājam 

Budžeta komiteja 

Eiropas Parlaments 

 

 

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 turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt laikā no 

2018. gada 8. līdz 9. oktobrim. 

- COM(2018)0621 ir priekšlikums piešķirt 4 655 883 EUR lielu EGF ieguldījumu 

730 darbiniekiem, kuri atlaisti saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 

2. redakcijas 14. nodaļā (“Apģērbu ražošana”). Uzņēmumi, kuri atlaiduši no darba minētos 

darbiniekus, atrodas NUTS 2. līmeņa reģionos Norte (PT11), Centro (PT16) un Lisboa (PT17) 

Portugālē. 

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 Eiropas 

Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to 

ierosinājusi Komisija. 

 

 

Cieņā 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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