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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Parlaments savās 
2018. gada 14. marta un 2018. gada 
30. maija rezolūcijās par 2021.–
2027. gada daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS) uzsvēra to, cik svarīgi ir 
horizontālie principi, uz kuriem būtu 
jābalsta 2021.–2027. gada DFS un visas 
saistītās Savienības politikas jomas. Šajā 
sakarībā Eiropas Parlaments atkārtoti 
pauda nostāju, ka Savienībai ir jāizpilda 
sava apņemšanās kļūt par līderi ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
īstenošanā, un pauda nožēlu par to, ka 
DFS priekšlikumos trūkst skaidru un 
redzamu apņemšanos šajā nolūkā. Tādēļ 
Eiropas Parlaments prasīja integrēt IAM 
visās Savienības politikas jomās un 
nākamās DFS iniciatīvās. Turklāt Eiropas 
Parlaments uzsvēra, ka, lai izpildītu 
Savienības apņemšanās, kas vērstas uz 
iekļaujošu Eiropu, ir ārkārtīgi svarīgi 
izskaust diskrimināciju, un tādēļ prasīja 
integrēt dzimumu līdztiesības aspektu un 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanas 
saistības visās Savienības politikas jomās 
un nākamās DFS iniciatīvās. Eiropas 
Parlaments savā nostājā uzsvēra, ka, 
ievērojot Parīzes nolīgumu, salīdzinājumā 
ar pašreizējo DFS būtu ievērojami 
jāpalielina ar klimatu saistītie 
horizontālie izdevumi un ka tiem 
iespējami drīz — vēlākais līdz 
2027. gadam — būtu jāsasniedz 30 %.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Eiropas Parlaments 2018. gada 
30. maija rezolūcijā par 2021.–2027. gada 
daudzgadu finanšu shēmu un pašu 
resursiem atkārtoti apstiprināja savu 
stingro nostāju attiecībā uz 2021.–
2027. gada DFS nepieciešamo 
finansējuma līmeni galvenajām 
Savienības politikas jomām, lai būtu 
iespējams izpildīt to uzdevumus un 
mērķus. Eiropas Parlaments jo īpaši 
uzsvēra aicinājumu divkāršot DFS 
paredzēto finansējumu MVU un jauniešu 
bezdarba novēršanai, atzinīgi novērtēja 
vairākus priekšlikumus, kuros uzlaboti 
pašreizējie noteikumi, jo īpaši attiecībā uz 
piešķirto līdzekļu palielināšanu īpašajiem 
instrumentiem, un apliecināja savu 
nodomu vajadzības gadījumā risināt 
sarunas par papildu uzlabojumiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem 
un pašnodarbinātām personām, kuru 
darbība ir beigusies, vajadzētu būt 
vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba 
ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, 
kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata 
par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

(18) Darbu zaudējušiem darba ņēmējiem 
un pašnodarbinātām personām, kuru 
darbība ir beigusies, vajadzētu būt 
vienlīdzīgai piekļuvei EGF neatkarīgi no 
darba līguma vai darba attiecību veida. 
Tādēļ šajā regulā darbu zaudējušie darba 
ņēmēji, kā arī pašnodarbinātas personas, 
tostarp mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu īpašnieki/vadītāji, kuru 
darbība ir beigusies, būtu jāuzskata par 
iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai efektīvi un ātri atbalstītu 
atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu 
jādara viss iespējamais, lai iesniegtu 
pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir 
nepieciešama papildu informācija 
pieteikuma izvērtēšanai, papildu 
informācijas sniegšana būtu jāierobežo 
laikā.

(22) Lai efektīvi un ātri atbalstītu 
atbalsta saņēmējus, dalībvalstīm būtu 
jādara viss iespējamais, lai iesniegtu 
pilnīgus pieteikumus EGF finansiālā 
ieguldījuma saņemšanai. Ja Komisijai ir 
nepieciešama papildu informācija 
pieteikuma izvērtēšanai, papildu 
informācijas sniegšana būtu jāierobežo 
laikā. Ir svarīgi, lai dalībvalstis un 
Komisija cieši sadarbotos nolūkā ievērot 
šajā regulā definētos EGF finansiālā 
ieguldījuma pieteikumu izskatīšanas 
termiņus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai nodrošinātu radušās 
vajadzības jo īpaši gada pirmajos 
mēnešos, kad iespējas pārvietot līdzekļus 
no citām budžeta pozīcijām ir sevišķi 
ierobežotas, ikgadējā budžeta procedūrā 
EGF budžeta pozīcijā būtu jānodrošina 
maksājumu apropriāciju pieejamība 
atbilstošā apmērā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 

(37) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
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nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī programma palīdzēs Savienības 
politikā integrēt rīcību klimata jomā un 
sasniegt vispārēju mērķi, proti, 25 % no ES 
budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata 
mērķu sasniegšanai. Fonda sagatavošanā 
un īstenošanā tiks apzinātas attiecīgās 
darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas tā 
novērtējumā.

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī programma palīdzēs Savienības 
politikā integrēt rīcību klimata jomā un 
2021.–2027. gada DFS laikā sasniegt 
vispārēju mērķi, proti, atvēlēt 25 % no ES 
budžeta izdevumiem klimata mērķu 
sasniegšanai, un pēc iespējas drīzāk, 
vēlākais līdz 2027. gadam, šim nolūkam 
gadā veltīt 30 % no izdevumiem. Fonda 
sagatavošanā un īstenošanā tiks apzinātas 
attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti 
izvērtētas tā novērtējumā.

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā „Nākamā DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI))” aicināja 
iespējami drīz un vēlākais līdz 2027. gadam panākt mērķi 30 % no ES budžeta izdevumiem 
veltīt klimata mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
apliecināt solidaritāti un sniegt atbalstu
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies negaidītu, lielu pārstrukturēšanas 
pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
apliecināt solidaritāti un finansiāli atbalstīt 
pasākumus, kas pavērtu jaunas 
nodarbinātības iespējas darbu zaudējušiem 
darba ņēmējiem un pašnodarbinātām 
personām, kuru darbība ir beigusies 
negaidītu, lielu pārstrukturēšanas 
pasākumu laikā, kā minēts 5. pantā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EGF konkrētais mērķis ir piedāvāt 
palīdzību negaidītu, lielu pārstrukturēšanas 

2. EGF konkrētais mērķis ir palīdzēt 
no jauna iekļauties darba tirgū negaidītu, 
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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.

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.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansiālais ieguldījums no EGF ir 
tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
sniegtu pagaidu, vienreizēju atbalstu 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem. EGF 
atbalstītie pasākumi atbilst Savienības un 
valsts tiesību aktiem, tostarp noteikumiem 
par valsts atbalstu.

3. Finansiālais ieguldījums no EGF ir 
tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
apliecinātu solidaritāti un sniegtu pagaidu, 
vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta 
saņēmējiem. EGF atbalstītie pasākumi 
atbilst Savienības un valsts tiesību aktiem, 
tostarp noteikumiem par valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atzīst Savienības finansējuma 
izcelsmi un nodrošina tā atpazīstamību, 
sniedzot dažādām auditorijām 
konsekventu, lietderīgu un mērķorientētu 
informāciju, tostarp mērķorientētu 
informāciju atbalsta saņēmējiem, vietējām 
un reģionālām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un 
sabiedrībai.

Dalībvalstis apliecina Savienības 
finansējuma izcelsmi un nodrošina tā 
atpazīstamību, sniedzot dažādām 
auditorijām konsekventu, lietderīgu un 
mērķorientētu informāciju, tostarp 
mērķorientētu informāciju atbalsta 
saņēmējiem, vietējām un reģionālām 
iestādēm, sociālajiem partneriem, 
plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.
Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
finansējumu tiek uzsvērta Savienības 
pievienotā vērtība, un palīdz Komisijai tās 
īstenotajos datu vākšanas centienos, lai 
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uzlabotu budžeta pārredzamību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija uztur un regulāri 
atjaunina klātbūtni tiešsaistē, kas pieejama 
visās Savienības iestāžu oficiālajās 
valodās, lai sniegtu atjauninātu informāciju 
par EGF, norādījumus par pieteikumu 
iesniegšanu, kā arī informāciju par 
apstiprinātajiem un noraidītajiem 
pieteikumiem un par Eiropas Parlamenta 
un Padomes lomu budžeta procedūrā.

2. Komisija uztur un regulāri 
atjaunina lietotājdraudzīgu klātbūtni 
tiešsaistē, kas pieejama visās Savienības 
iestāžu oficiālajās valodās, lai sniegtu 
atjauninātu informāciju par EGF un datus 
par tā īstenošanu kopš izveides brīža, 
norādījumus par pieteikumu iesniegšanu, 
kā arī informāciju par apstiprinātajiem un 
noraidītajiem pieteikumiem un par Eiropas 
Parlamenta un Padomes lomu budžeta 
procedūrā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija ir secinājusi, ka 
nosacījumi EGF finansiālā ieguldījuma 
saņemšanai ir izpildīti, tā iesniedz 
pieprasījumu par līdzekļu pārvietošanu uz 
attiecīgajām budžeta pozīcijām saskaņā ar 
Finanšu regulas 31. pantu.

1. Ja Komisija ir secinājusi, ka 
nosacījumi EGF finansiālā ieguldījuma 
piešķiršanai ir izpildīti, tā iesniedz 
priekšlikumu tā izmantošanai. Lēmumu 
par EGF izmantošanu Eiropas 
Parlaments un Padome kopīgi pieņem 
viena mēneša laikā pēc priekšlikuma 
iesniegšanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Padome pieņem lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu, un Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu ar visu 
deputātu balsu vairākumu un trijām 
piektdaļām nodoto balsu.

Vienlaikus ar priekšlikumu lēmumam par 
EGF izmantošanu Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu par līdzekļu pārvietošanu uz 
attiecīgajām budžeta pozīcijām. 
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Domstarpību gadījumā sāk trialoga 
procedūru.

Ar EGF saistītos līdzekļu pārvietojumus 
veic saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvietošanas pieprasījumam 
pievieno pieteikuma atbalsttiesīguma 
pārbaudes kopsavilkumu.

svītrots

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu par finansiālo 
ieguldījumu, kas stājas spēkā datumā, kad 
Eiropas Parlaments un Padome paziņo 
Komisijai, ka budžeta pārvietošana ir 
apstiprināta. Lēmums ir finansēšanas 
lēmums Finanšu regulas 110. panta 
nozīmē.

3. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu par finansiālo 
ieguldījumu, un tas stājas spēkā datumā, 
kad Eiropas Parlaments un Padome 
pieņēmuši lēmumu par EGF 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Priekšlikumā lēmumam par EGF 
izmantošanu saskaņā ar 1. punktu 
iekļauj:

(a) saskaņā ar 9. panta 4. punktu 
veikto izvērtējumu kopā ar šā izvērtējuma 
pamatā esošās informācijas 
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kopsavilkumu;

(b) pierādījumus par 5. un 10. pantā 
noteikto kritēriju izpildi; un

(c) pamatojošus iemeslus 
ierosinātajām summām.
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