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Grozījums Nr.  97 

Marian Harkin 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0445/2018 

Maria Arena 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Komisija uzsver, cik liela nozīme 

joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu 

pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē 

darbu vērienīgu pārstrukturēšanas 

pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc 

iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 

būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem 

darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 

lai atvieglotu šo personu reintegrāciju 

nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās 

vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 

ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 

vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, 

ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas 

pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, pāreja 

uz mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ 

apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt 

konkrētu faktoru, kas rada darbvietu 

zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, 

vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas 

pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā 

EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās 

situācijās un neparedzētos apstākļos, 

papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, 

ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un 

īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu 

shēmas budžeta ierobežojumiem, kā 

noteikts Komisijas paziņojumā 

“Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas 

aizsargā, dod iespējas un aizstāv. 

Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. 

(13) Komisija uzsver, cik liela nozīme 

joprojām ir EGF kā fondam ar elastīgu 

pieeju, atbalstot darba ņēmējus, kuri zaudē 

darbu vērienīgu pārstrukturēšanas 

pasākumu dēļ, un palīdzot tiem pēc 

iespējas ātrāk atrast citu darbu. Savienībai 

būtu jāturpina sniegt darbu zaudējušajiem 

darba ņēmējiem īpašu vienreizēju atbalstu, 

lai atvieglotu šo personu reintegrāciju 

nodarbinātībā reģionos, nozarēs, teritorijās 

vai darba tirgos, kurus negatīvi ietekmējuši 

ievērojami ekonomikas traucējumi. Ņemot 

vērā mijiedarbību un savstarpējo ietekmi, 

ko rada atvērta tirdzniecība, tehnoloģiskas 

pārmaiņas vai citi faktori, piemēram, 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no 

Eiropas Savienības vai pāreja uz 

mazoglekļa ekonomiku, un tādēļ 

apzinoties, ka aizvien grūtāk ir izkristalizēt 

konkrētu faktoru, kas rada darbvietu 

zaudēšanu, EGF turpmāk jāizmanto, 

vienīgi pamatojoties uz pārstrukturēšanas 

pasākuma būtisko ietekmi. Ņemot vērā 

EGF mērķi sniegt atbalstu steidzamās 

situācijās un neparedzētos apstākļos, 

papildinot vairāk profilaktisku palīdzību, 

ko piedāvā ESF+, tas aizvien ir elastīgs un 

īpašs instruments ārpus daudzgadu finanšu 

shēmas budžeta ierobežojumiem, kā 

noteikts Komisijas paziņojumā 

“Mūsdienīgs budžets Savienībai, kas 
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gadam” un tā pielikumā27. aizsargā, dod iespējas un aizstāv. 

Daudzgadu finanšu shēma 2021.-2027. 

gadam” un tā pielikumā27. 

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā 

pielikums COM (2018) 321 final. 

27 Komisijas SWD (2018) 171 final un tā 

pielikums COM (2018) 321 final. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  98 

Marian Harkin 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0445/2018 

Maria Arena 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt 

palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas 

pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko 

izraisījušas ar globalizāciju saistītas 

problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules 

tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, 

finanšu vai ekonomikas krīze, pāreja uz 

mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši 

digitalizācijas vai automatizācijas rezultātā. 

Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas 

paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā 

situācijā esošajām iedzīvotāju grupām. 

2. EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt 

palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas 

pasākumu gadījumos, jo īpaši tādos, ko 

izraisījušas ar globalizāciju saistītas 

problēmas, piemēram, izmaiņas pasaules 

tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdi, 

finanšu vai ekonomikas krīze, Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no Eiropas 

Savienības, pāreja uz mazoglekļa 

ekonomiku, vai kas notikuši digitalizācijas 

vai automatizācijas rezultātā. Īpašu 

uzmanību pievērš pasākumiem, kas 

paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā 

situācijā esošajām iedzīvotāju grupām. 

Or. en 

 

 


