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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu 
EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

– 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 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga 
procedūru,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas 
vēstules,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0192/2020),

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; tā kā šī palīdzība izpaužas kā finansiāls 
atbalsts darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros tie strādājuši;

B. tā kā Spānija iesniedza pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares 
finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF pēc 960 darba ņēmēju atlaišanas4 
ekonomikas nozarēs, kuras klasificētas NACE 2. redakcijas 24. nodaļā (“Metālu 
ražošana”), 25. nodaļā (“Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un 
iekārtas”), 30. nodaļā (“Citu transporta līdzekļu ražošana”), 32. nodaļā (“Cita 
ražošana”), 33. nodaļā (“Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana”) un 43. nodaļā 
(“Specializētie būvdarbi”) NUTS 2. līmeņa reģionā Galisijā (ES11), Spānijā.

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 EGF regulas 3. panta nozīmē.

https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/regi/home/highlights
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C. tā kā pieteikuma pamatā ir EGF regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā izklāstītie 
intervences kritēriji, kuros ir noteikts, ka kolektīvs pieteikums, kurā iesaistīti MVU, kas 
atrodas vienā reģionā, var attiekties uz MVU, kuri darbojas dažādās ekonomikas 
nozarēs, kas definētas NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, ar noteikumu, ka šajā reģionā 
galvenais vai vienīgais uzņēmējdarbības veids ir MVU;

D. tā kā MVU ir reģiona ekonomikas pamats, kurā ir vairāk nekā 95 % uzņēmumu ar 
mazāk nekā 250 darba ņēmējiem, un tā kā 38 uzņēmumi, uz kuriem attiecas šis 
pieteikums, ir MVU; tā kā Galisija ir daļa no Atlantijas ass asociācijas un tās ekonomika 
lielā mērā ir atkarīga no pārrobežu uzņēmumiem un darba ņēmējiem;

E. tā kā Galisijas kuģubūve atbilst apakšlīgumu slēgšanas modelim Eiropas kuģubūves 
nozarē, kuru galvenokārt veido mazas un vidējas kuģubūvētavas un kurā ir ļoti augsts 
apakšlīgumu īpatsvars vērtības un nodarbinātības ziņā;

F. tā kā Spānija apgalvo, ka kopš 2004. gada Eiropa ir zaudējusi Austrumāzijai savu 
tirdzniecības kuģu būves pozīciju5 un ka ekonomikas un finanšu krīze, kas sākās 
2008. gadā, izraisīja ievērojamu pasūtījumu samazināšanos, kuģubūves paplašināšanos 
Āzijā un intensīvu globālo konkurenci6;

G. tā kā subsīdiju politika, preferenciāls fiskālais režīms, piemēram, valsts atbalsts un 
zemākas darbaspēka izmaksas Austrumāzijas valstīs ir radījušas tirgus zaudējumus 
Savienības kuģu būvētājiem;

H. tā kā Galisijas kuģubūvētavas būvē tehnoloģiski modernus militāros kuģus, naftas un 
ķīmisko vielu tankkuģus, atkrastes kuģus, okeanogrāfijas un seismiskās izpētes kuģus, 
velkoņus un pasažieru kuģu, kā arī zvejas kuģus;

I. tā kā kuģubūvētavas Factorias Vulcano slēgšana 2019. gada jūlijā un kuģubūvētavas HJ 
Barreras prasība kreditoriem pirms bankrota 2019. gada oktobrī izraisīja darbinieku 
atlaišanu — jo puse atlaišanas gadījumu, uz kuriem attiecas šis pieteikums, notika 
uzņēmumos, kas ir HJ Barreras kreditori;

J. tā kā apakšuzņēmējiem ir augsts specializācijas līmenis, un tādēļ tie ir lielā mērā 
atkarīgi no galvenās kuģubūvētavas, kā rezultātā savstarpēja atkarība un ietekme uz 
nodarbinātību kuģubūves palīgnozarē ir tāda pati kā tad, ja uzņēmumi būtu vienā NACE 
ekonomikas nozarē,

1. piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un 
ka Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 
2 054 400 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 3 424 000 EUR, 
kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem 3 274 000 EUR apmērā 
un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un 
ziņošanas pasākumiem 150 000 EUR apmērā;

2. norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu iesniedza 2020. gada 13. maijā un pēc tam, kad 
Spānija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 

5 Tirdzniecības kuģubūve ietver tankkuģu, balkeru un konteinerkuģu būvi.
6 Līdz 2018. gadam par līderi bija kļuvusi Ķīna (35,5 %), tai sekoja Japāna (23,4 %) un Dienvidkoreja (22,7 %), 

savukārt Eiropas tirgus daļa samazinājās tikai līdz 6,8 %. Pasūtījumu reģistrā Ķīnai kā tirgus līderei bija 34 %, 
Dienvidkorejai — 26 % un Japānai — 15 %; 
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2020. gada 11. septembrī, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam; 

3. norāda, ka Spānija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta 
saņēmējiem 2020. gada 13. augustā, tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu 
par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, ir no 2020. gada 13. augusta līdz 
2022. gada 13. augustam;

4. norāda, ka Spānijai administratīvie izdevumi, lai īstenotu EGF, sāka rasties 2020. gada 
8. jūnijā un tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem saistībā 
ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas 
pasākumiem ir no 2020. gada 8. jūnija līdz 2023. gada 13. februārim;

5. atzinīgi vērtē to, ka Spānija saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu izstrādāja, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, un ka, izmantojot sadarbības nolīgumu, 
pakalpojumu īstenošanā tiks iesaistīti arī sociālie partneri;

6. atzinīgi vērtē to, ka ASIME un arodbiedrības CCOO7 un UGT8 — sociālie partneri, kas 
piedalās sociālajā dialogā Galisijā — tika iesaistīti saskaņotā individualizēto 
pakalpojumu kopuma izstrādē un pakalpojumu īstenošanā; uzsver, ka sociālie partneri 
būtu jāiesaista arī pasākumu uzraudzībā;

7. ņem vērā, ka Galisijas kuģubūvētavu un to palīgnozaru gada apgrozījums 2018. gadā 
bija aptuveni 2000 miljoni EUR un 10 000 tiešo darbvietu un 25 000 netiešo darbvietu 
bija atkarīgas no kuģubūves, savukārt pagājušajā gadā nozares apgrozījums samazinājās 
par 11 % un darbavietu skaits — par 20,8 % (aptuveni 2000);

8. uzsver, ka šie atlaišanas gadījumi notika saistībā ar augstu bezdarba līmeni (11,7 % 
2019. gadā) Galisijas reģionā; tādēļ atzinīgi vērtē pārkvalificēšanās un prasmju 
pilnveides pasākumus, ko sniedz šis EGF atbalsts, lai padarītu reģionālo kuģubūves 
nozari, pārrobežu ekonomiku un vispārējo darba tirgu noturīgāku un konkurētspējīgāku 
nākotnē;

9. uzsver, ka efektīva pētniecība, specializācija un tehnoloģiskā inovācija ir būtiski faktori, 
lai stiprinātu Eiropas kuģubūves nozari un padarītu to spējīgu pasaules mērogā konkurēt 
ar valstīm, kas paļaujas uz zemākām darbaspēka izmaksām, subsīdiju politiku un 
preferenciālu fiskālo režīmu;

10. uzsver, ka individualizētie pakalpojumi, kas jāsniedz atlaistajiem darbiniekiem, ir 
jāpielāgo katram profilam;

11. norāda, ka 94 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vīrieši un 78,2 % no tiem ir 
vecumā no 30 līdz 54 gadiem; norāda, ka atlaistajiem darba ņēmējiem sniedzamie 
individualizētie pakalpojumi ietver: informācijas sesijas un sagatavošanās 
darbseminārus, profesionālo orientāciju uz nodarbinātību vai pašnodarbinātību, 
apmācību (turklāt personām, kuru mērķis ir pašnodarbinātība, tiks nodrošināta apmācība 
uzņēmējdarbības jomā), konsultācijas pēc atgriešanās darbā, intensīvu palīdzību darba 

7 CCOO Galicia Rūpniecības federācija.
8 UGT Metālu, būvniecības un saistīto nozaru federācija (MCA-UGT).



PE657.462v02-00 6/16 RR\1215839LV.docx

LV

meklēšanā un dažādus stimulus;

12. atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauti līdzdalības veicināšanas stimuli (līdz 400 EUR), ceļa 
izdevumu daļēja segšana (0,19 EUR par kilometru, kā arī papildu izmaksas, piemēram, 
ceļa nodevas un stāvvietas izmaksas), ar apgādājamo aprūpi saistīto izdevumu daļēja 
segšana (līdz 20 EUR par līdzdalības dienu), pārcelšanas veicināšanas stimuli, proti, tie, 
kuri atgriežas darbā kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas, saņems 200 EUR 
mēnesī uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, tādējādi atbalstot paredzētos atbalsta 
saņēmējus darba meklēšanas vai apmācības pasākumos, ar nosacījumu, ka viņi aktīvi 
piedalās minētajos pasākumos;

13. uzsver, ka ierosinātās darbības ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 
7. pantā noteiktajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvus sociālās 
aizsardzības pasākumus;

14. norāda, ka finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas struktūras, kas 
pārvalda un kontrolē Eiropas Sociālo fondu, un ka Xunta de Galicia9 būs vadošās 
iestādes starpniekstruktūra;

15. uzsver — Spānijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek 
finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; 

16. atkārto, ka EGF palīdzība neaizvieto pasākumus, par kuriem ir atbildīgi uzņēmumi 
saskaņā ar valsts likumiem vai darba koplīgumiem;

17. atgādina, ka saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem EGF varētu izmantot, lai atbalstītu 
pastāvīgi atlaistos darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas saistībā ar Covid-19 
izraisīto globālo krīzi, negrozot EGF Regulu, jo Spānija ir viena no dalībvalstīm, kura 
pēc pandēmijas izjūt smagas negatīvas sekas;

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.

9 Xunta de Galicia un jo īpaši Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y 
fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios sadarbībā ar Consellería de 
Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais būs 
vadošās iestādes starpniekstruktūra.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2020/001 ES/Galisijas 
kuģubūves palīgnozares)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 
17. decembris) 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, kuri izbeiguši darbību 
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 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. 1311/2013 12. pantā3.

(3) 2020. gada 13. maijā Spānija iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darba 
ņēmēju atlaišanu ekonomikas nozarēs, kas klasificētas saimniecisko darbību 
statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE) 2. redakcijas 24. nodaļā ("Metālu 
ražošana"), 25. nodaļā ("Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un 
iekārtas"), 30. nodaļā ("Citu transporta līdzekļu ražošana"), 32. nodaļā ("Cita 
ražošana"), 33. nodaļā ("Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana") un 43. nodaļā 
("Specializētie būvdarbi") NUTS 2. līmeņa reģionā Galisijā (ES11), Spānijā. 
Pieteikumam tika pievienota papildu informācija saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. 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 4. panta 2. punktu Spānijas pieteikumu 
uzskata par pieņemamu, jo tas ir kolektīvs pieteikums, kurā iesaistīti tikai tie MVU, 
kas atrodas Galisijas reģionā, kur MVU ir galvenais uzņēmējdarbības veids, un 
atlaišana nopietni ietekmē nodarbinātību un vietējo, reģionālo vai valsts ekonomiku.

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

finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
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(5) Tāpēc būtu jāizmanto EGF, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu 2 054 400 EUR apmērā 
saistībā ar Spānijas iesniegto pieteikumu.

(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 2020. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fondu, lai piešķirtu 2 054 400 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].

Vieta [...],

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs

 Datumu ieraksta Parlaments pirms publicēšanas OV.
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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. gadam4, un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/20135 Fondu drīkst izmantot, 
nepārsniedzot maksimālo apjomu — 150 miljonus EUR 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 pārvaldību6 ir šāda — lai aktivizētu fonda izmantošanu un 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. Spānijas pieteikums un Komisijas priekšlikums 

2020. gada 13. maijā Spānija iesniedza pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves 
palīgnozares finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF pēc 960 darba ņēmēju atlaišanas7 
kuģubūves palīgnozarēs, uzņēmumos, kuri atrodas NUTS 2. līmeņa Galisijas reģionā (ES11). 

Pēc šā pieteikuma izvērtēšanas Komisija saskaņā ar visiem EGF regulas piemērojamiem 
noteikumiem secināja, ka nosacījumi finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF ir izpildīti. 

Komisija 2020. gada 11. septembrī apstiprināja priekšlikumu lēmumam izmantot EGF 
līdzekļus, piešķirot tos Spānijai, lai atbalstītu 960 darba ņēmēju, kuri tika atlaisti no darba 
Galisijas kuģubūves palīgnozaru 38 mazos un vidējos uzņēmumos, atgriešanos darba tirgū.

Šis ir pirmais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2020. gada budžetu, un 7. pieteikums kuģu 
būves nozarē plašākā nozīmē, no kuriem divi ir balstīti uz globalizāciju, kas saistīta ar 
tirdzniecību, un pārējie pieci — uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi. Četri no šiem 
pieteikumiem attiecas uz kuģu mašīnām un iekārtām, bet pārējie trīs – uz kuģubūvētavām.

Šis pieteikums attiecas uz 960 atlaistiem darbiniekiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu 
Spānijai kopumā 2 054 400 EUR apmērā, kas veido 60 % no kopējām ierosināto darbību 
izmaksām.

Lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un nozīmīgām strukturālām pārmaiņām 
pasaules tirdzniecības modeļos globalizācijas ietekmē, Spānija apgalvo, ka globālā jūrniecības 
nozare pēdējos 20 gados ir būtiski mainījusies. No ievērojamas izaugsmes perioda (2002.–
2008. gads), kad lielākā daļa jauno kuģubūvētavu tika uzbūvētas Āzijā, līdz lejupslīdei, kura 
kopš tā laika ir turpinājusies. Samazināta pasūtījumu apjoma un ievērojama Āzijas kuģubūves 

4 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
5 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
6 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
7 EGF regulas 3. panta nozīmē.
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tirgus daļas pieauguma ietekmē nozare cietusi no globāla ražošanas jaudas pārpalikuma, kas 
rada sīvu globālu konkurenci. Ņemot vērā Austrumāzijas valstu sagādāto spēcīgo konkurenci, 
Eiropas kuģubūvētavas pārorientēja savu kuģubūves darbību uz jauniem tirgiem un iesaistījās 
sarežģītas kuģubūves specializētos tirgos, piemēram, pasažieru kuģu un citu kuģu, kas nav 
kravas kuģi (ONCCV), tirgos. 2019. gadā pasažieru kuģi, ONCCV un atkrastes kuģi kopā 
veidoja 95 % no Eiropas pasūtījumiem.

Atlaistajiem darba ņēmējiem tiks piedāvāti šādi sešu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts 
EGF līdzfinansējums: 

a. Informācijas sesijas un sagatavošanās darbsemināri.

b. Profesionālā orientācija.

c. Kvalifikācijas celšana.

d. Intensīva palīdzība darba meklēšanā. 

e. Konsultācijas pēc atgriešanās darbā.

f. Stimuli.

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.

Spānija ir sniegusi nepieciešamo informāciju par darbībām, kas attiecīgajiem uzņēmumiem ir 
obligāti jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem. Tās iestādes ir 
apstiprinājušas, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās minētās darbības.

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) kopumā 
2 054 400 EUR apmērā. 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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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas
priekšsēdētājam
Johan Van Overtveldt
Wiertz 05U012
BRISELĒ

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Spānijas 
pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares 
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL komiteja) un tās darba grupa EGF 
jautājumos, kuru vada EMPL komitejas priekšsēdētājas vietnieks Tomáš Zdechovský, 
izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisija un pieņēma 
turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un tās darba grupa 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 turpmāk minētie apsvērumi. Tādēļ Nodarbinātības un 
sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā par Spānijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

Ar cieņu

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja

IEROSINĀJUMI

A) tā kā šis pieteikums pamatojas uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regulas) 4. panta 
1. punkta b) apakšpunktu un attiecas uz 960 darba ņēmējiem, kas atlaisti kuģubūves 
palīgnozarēs uzņēmumos, kuri atrodas NUTS 2. līmeņa reģionā Galisijā (ES11);

B) tā kā Spānija apgalvo, ka kopš 2004. gada Eiropa ir zaudējusi Austrumāzijai savu 
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tirdzniecības kuģu būves pozīciju1 un ka ekonomikas un finanšu krīze, kas sākās 
2008. gadā, izraisīja ievērojamu pasūtījumu samazināšanos, kuģubūves paplašināšanos 
Āzijā un intensīvu globālo konkurenci2;

C) tā kā Ķīnas, Dienvidkorejas un Japānas ienākšanu augsto tehnoloģiju / sarežģīto kuģu 
tipu Eiropas tirgū veicina nozaru stratēģijas, subsīdiju politika, preferenciāls fiskālais 
režīms, piemēram, valsts atbalsts un citi iekšzemes pieprasījumu veicinoši finansiāli 
stimuli, zemākas darbaspēka izmaksas un atbalsta pasākumi vietējiem jūrniecības 
aprīkojuma uzņēmumiem3;

D) tā kā Galisijas kuģubūvētavas būvē tehnoloģiski modernus militāros kuģus, naftas un 
ķīmisko vielu tankkuģus, atkrastes kuģus, okeanogrāfijas un seismiskās izpētes kuģus, 
velkoņus un pasažieru kuģu, kā arī zvejas kuģus;

E) tā kā kuģubūvētavas Factorias Vulcano slēgšana 2019. gada jūlijā un kuģubūvētavas HJ 
Barreras prasība kreditoriem pirms bankrota 2019. gada oktobrī izraisīja atlaišanu — 
puse atlaišanas gadījumu, uz kuriem attiecas šis pieteikums, notika uzņēmumos, kas ir 
HJ Barreras kreditori;

F) tā kā EGF regulas 4. panta 2. punktā ir noteikts, ka kolektīvs pieteikums, kurā iesaistīti 
MVU, kas atrodas vienā reģionā, var attiekties uz MVU, kuri darbojas dažādās 
ekonomikas nozarēs, kas definētas NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, ar noteikumu, ka 
šajā reģionā galvenais vai vienīgais uzņēmējdarbības veids ir MVU;

G) tā kā apakšuzņēmējiem ir augsts specializācijas līmenis un tie ir atkarīgi no galvenās 
kuģubūvētavas, kā rezultātā ietekme uz nodarbinātību kuģubūves palīgnozarē ir tāda 
pati kā tad, ja uzņēmumi būtu vienā NACE ekonomikas nozarē,

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 Spānija saskaņā ar minēto 
regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 2 054 400 EUR apmērā, kas ir 60 % no 
kopējām izmaksām, proti, 3 424 000 EUR;

2. norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Spānijas iestāžu 
pieteikuma saņemšanas dienas un 11. septembrī ir pabeigusi savu novērtējumu par tā 
atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, tajā pašā dienā nosūtot to 
Parlamentam;

3. ņem vērā, ka Galisijas kuģubūvētavu un to palīgnozaru gada apgrozījums 2018. gadā 
bija aptuveni 2000 miljoni EUR un 10 000 tiešo darbvietu un 25 000 netiešo darbvietu 
bija atkarīgas no kuģubūves, savukārt pagājušajā gadā nozares apgrozījums samazinājās 
par 11 % un darbavietu skaits — par 20,8 % (aptuveni 2000);

4. norāda, ka 94 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vīrieši un 78,2 % no tiem ir 

1 Tirdzniecības kuģubūve ietver tankkuģu, balkeru un konteinerkuģu būvi.
2 Līdz 2018. gadam par līderi bija kļuvusi Ķīna (35,5 %), tai sekoja Japāna (23,4 %) un Dienvidkoreja (22,7 %), 
savukārt Eiropas tirgus daļa samazinājās tikai līdz 6,8 %. Pasūtījumu reģistrā Ķīnai kā tirgus līderei bija 34 %, 
Dienvidkorejai — 26 % un Japānai — 15 %. 

3 Sk. SEA Europe Annual Report 2018 2019.

http://www.seaeurope.eu/ClientData/181/660/443865/3660/4/SEA%20Europe%20Annual%20Report%202018%202019%20website%20version%20final.pdf
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vecumā no 30 līdz 54 gadiem; norāda, ka atlaistajiem darbiniekiem sniedzamie 
individualizētie pakalpojumi ietver: informācijas sesijas un sagatavošanās 
darbseminārus, profesionālo orientāciju uz nodarbinātību vai pašnodarbinātību, 
apmācību (turklāt personām, kuru mērķis ir pašnodarbinātība, tiks nodrošināta apmācība 
uzņēmējdarbības jomā), konsultācijas pēc atgriešanās darbā, intensīvu palīdzību darba 
meklēšanā un dažādus stimulus;

5. atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauti līdzdalības veicināšanas stimuli (līdz 400 EUR), ceļa 
izdevumu daļēja segšana (0,19 EUR par kilometru, kā arī papildu izmaksas, piemēram, 
ceļa nodevas un stāvvietas izmaksas), ar apgādājamo aprūpi saistīto izdevumu daļēja 
segšana (līdz 20 EUR par līdzdalības dienu), pārcelšanas veicināšanas stimuli, proti, tie, 
kuri atgriežas darbā kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas, saņems 200 EUR 
mēnesī uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, tādējādi atbalstot paredzētos atbalsta 
saņēmējus darba meklēšanas vai apmācības pasākumos, ar nosacījumu, ka viņi aktīvi 
piedalās minētajos pasākumos;

6. uzsver, ka ierosinātās darbības ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 
7. pantā noteiktajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvus sociālās 
aizsardzības pasākumus;

7. pieņem zināšanai Spānijas apstiprinājumu, ka iepriekš minētie pasākumi, uz kuriem 
attiecas EGF finansējums, nesaņems finansiālu ieguldījumu no citiem Savienības 
finanšu instrumentiem; turklāt ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas darbības, 
kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem;

8. atzinīgi vērtē to, ka ASIME un arodbiedrības CCOO4 un UGT5 — sociālie partneri, kas 
piedalās sociālajā dialogā Galisijā — tika iesaistīti saskaņotā individualizēto 
pakalpojumu kopuma izstrādē un pakalpojumu īstenošanā; uzsver, ka sociālie partneri 
būtu jāiesaista arī pasākumu uzraudzībā;

9. norāda, ka Spānija ir informējusi Komisiju, ka finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un 
kontrolēs tās pašas struktūras, kas pārvalda un kontrolē ESF; Xunta de Galicia6 būs 
vadošās iestādes starpniekstruktūra.

4 CCOO Galicia Rūpniecības federācija.
5 UGT Metālu, būvniecības un saistīto nozaru federācija (MCA-UGT).
6 Xunta de Galicia un jo īpaši Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y 
fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios sadarbībā ar Consellería de 
Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais būs 
vadošās iestādes starpniekstruktūra.



PE657.462v02-00 14/16 RR\1215839LV.docx

LV

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas
priekšsēdētājam
Johan Van Overtveldt
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Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar 
Galisijas kuģubūves palīgnozarēm (COM(2020)0485 –2020/1996(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam 
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saskaņā ar Spānijas 
pieteikumu EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares (COM(2020)0485). Esmu 
informēts par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 
tuvākajā laikā.

Uz šī pieteikuma pamata EGF tiktu izmantots saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu ekonomikas 
nozarēs, kas klasificētas saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 
(NACE) 2. redakcijas 24. nodaļā (“Metālu ražošana”), 25. nodaļā (“Gatavo metālizstrādājumu 
ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas”), 30. nodaļā (“Citu transporta līdzekļu ražošana”), 32. 
nodaļā (“Cita ražošana”), 33. nodaļā (“Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana”) un 43. 
nodaļā (“Specializētie būvdarbi”) NUTS 2. līmeņa reģionā Galisijā (ES11), Spānijā. Tādējādi 
tiktu nodrošināts finansiāls ieguldījums 2 054 400 EUR apmērā.

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).

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

Younous Omarjee



RR\1215839LV.docx 15/16 PE657.462v02-00

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 12.10.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

37
1
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, 
Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De 
Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra 
Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, 
Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, 
Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, 
Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida 
Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey 
Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan 
Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van 
Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig



PE657.462v02-00 16/16 RR\1215839LV.docx

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI Mislav Kolakušić

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds,

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs,

VERTS/ALE  Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro,

1 - 
ID Joachim Kuhs,

2 0
ECR Johan Van Overtveldt

RENEW Moritz Körner

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


