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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Globalizācija un tehnoloģiskas 
pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules 
ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo 
atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir 
šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama 
un nenovēršama daļa. Lai no pārmaiņām 
gūtais labums tiktu sadalīts taisnīgi, ir 
ārkārtīgi svarīgi piedāvāt palīdzību darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem un tiem, kam 
draud darba zaudēšana. ES kvalitātes 
sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās 
prognozēšanai22 ir Savienības politikas 
instruments, kas nosaka paraugprakses 
sistēmu uzņēmuma pārstrukturēšanas 
prognozēšanai un risināšanai. Tā piedāvā 
visaptverošu stratēģiju, kā ar atbilstošiem 
politiskajiem līdzekļiem būtu jārisina 
ekonomiskās piemērošanās un 
pārstrukturēšanās problēmas un to ietekme 
uz nodarbinātību un sociālo jomu. Tā
aicina dalībvalstis izmantot ES un valstu 
finansējumu tā, lai efektīvāk varētu 
mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo 
ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz 
nodarbinātību. Galvenie Savienības 
instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai 
ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas 
paredzēts, lai piedāvātu palīdzību 
preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai 
nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu, 
lielu pārstrukturēšanas pasākumu 
gadījumā.

(8) Globalizācija un tehnoloģiskas 
pārmaiņas, visticamāk, palielinās pasaules 
ekonomiku mijiedarbību un savstarpējo 
atkarību. Darbaspēka pārorientēšana ir 
šādu ekonomikas pārmaiņu neatņemama 
daļa. Lai no pārmaiņām gūtais labums tiktu 
sadalīts taisnīgi, ir ārkārtīgi svarīgi 
piedāvāt palīdzību darbu zaudējušiem 
darba ņēmējiem un tiem, kam draud darba 
zaudēšana vai uzņēmuma darbības 
beigšana. ES kvalitātes sistēma pārmaiņu 
un pārstrukturēšanās prognozēšanai22 ir 
Savienības politikas instruments, kas 
nosaka paraugprakses sistēmu uzņēmuma 
pārstrukturēšanas prognozēšanai un 
risināšanai. Tā piedāvā visaptverošu 
stratēģiju, kā ar atbilstošiem politiskajiem 
līdzekļiem būtu jārisina ekonomiskās 
piemērošanās un pārstrukturēšanās 
problēmas un to ietekme uz nodarbinātību 
un sociālo jomu. Neskarot darījumu 
aprindu sociālo atbildību, tā aicina 
dalībvalstis izmantot ES un valstu 
finansējumu tā, lai efektīvāk varētu 
mazināt pārstrukturēšanas negatīvo sociālo 
ietekmi, jo īpaši negatīvo ietekmi uz 
nodarbinātību. Galvenie Savienības 
instrumenti skarto darba ņēmēju palīdzībai 
ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), kas 
paredzēts, lai piedāvātu palīdzību 
preventīvi, un EGF, kas paredzēts, lai 
nodrošinātu palīdzību, reaģējot negaidītu, 
lielu pārstrukturēšanas pasākumu 
gadījumā.

_________________ _________________
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22 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS 
PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS 
EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU 
KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 
“ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un 
pārstrukturēšanās prognozēšanai”, 
(COM(2013)882 final, 13.12.2013.).

22 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “ES kvalitātes sistēma 
pārmaiņu un pārstrukturēšanās 
prognozēšanai”, (COM(2013)0882 final, 
13.12.2013.).

Pamatojums

Saskaņā ar EP rezolūciju (P8_TA(2018)0363) EGF sniedza ieguldījumu sociālā plāna 
projektā saistībā ar Nīderlandes banku darbinieku atlaišanu. Ir dīvaini, ka šīs bankas 
nesniedza nekādu ieguldījumu, jo arī pašiem uzņēmumiem ir jāveic zināmi pasākumi. Lai gan 
bankas Nīderlandē guva miljardos skaitāmu peļņu, tās nesniedza nekādu ieguldījumu 
atlaistajiem banku darbiniekiem paredzētajā sociālajā plānā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisija veica EGF starpposma
novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā 
EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir 
izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku 
darbu zaudējušo darba ņēmēju 
reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā 
plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika 
konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas 
pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz 
tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF 
palīdzība ne tikai palielina piedāvāto 
pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet 
arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences 
pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie 
demonstrē ES pievienoto vērtību, kas tieši 
saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. 
Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. 
No vienas puses, fonda izmantošanas 
procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu. 
Turklāt daudzas dalībvalstis ziņoja par 
grūtībām sagatavot plašo situācijas analīzi 
par notikumu, kas izraisījis darbinieku 
atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc 
dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams 

(12) Komisija veica EGF vidusposma
novērtēšanu, lai izvērtētu, kā un kādā mērā 
EGF sasniedz izvirzītos mērķus. EGF ir 
izrādījies efektīvs, sasniedzot augstāku 
darbu zaudējušo darba ņēmēju 
reintegrācijas līmeni nekā iepriekšējā 
plānošanas periodā. Novērtējumā arī tika 
konstatēts, ka EGF ir radījis Eiropas 
pievienoto vērtību. Tas jo īpaši attiecas uz 
tā apjoma ietekmi, kas nozīmē, ka EGF 
palīdzība ne tikai palielina piedāvāto 
pakalpojumu skaitu un daudzveidību, bet 
arī to intensitāti. Turklāt EGF intervences 
pasākumi ir plaši pamanāmi, un tie 
demonstrē Eiropas pievienoto vērtību, kas 
tieši saistīta ar intervenci plašā sabiedrībā. 
Tomēr tika konstatētas vairākas problēmas. 
Pirmkārt, vajadzētu būt skaidram, ka, 
izstrādājot sociālos plānus, kuru mērķis ir 
attiecīgo darba ņēmēju reintegrācija 
darba tirgū, galvenā atbildība gulstas uz 
attiecīgajiem uzņēmumiem un 
dalībvalstīm. EGF var būt tikai 
papildinājums, un tam būtu 
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sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu 
un institucionālās kapacitātes problēmas. 
No vienas puses, tas varētu būt vienkārši 
darbaspēka trūkums – pašlaik dalībvalstis 
var pieprasīt tehnisko palīdzību tikai tad, 
ja tās īsteno EGF lietu. Tā kā atlaišana var 
notikt negaidīti, būtu svarīgi, lai 
dalībvalstis ir gatavas reaģēt nekavējoties 
un bez kavēšanās iesniegt pieteikumu. 
Turklāt dažās dalībvalstīs, lai nodrošinātu 
EGF lietu lietderīgu un efektīvu 
īstenošanu, šķiet nepieciešami lielāki 
institucionālo spēju veidošanas resursi.
500 darbu zaudējušo darba ņēmēju slieksni 
kritizēja kā pārāk augstu, jo īpaši attiecībā 
uz mazāk apdzīvotiem reģioniem26.

jākoncentrējas uz reģioniem, kuros ne 
attiecīgajiem uzņēmumiem, ne valsts un 
reģionālajām iestādēm nav resursu, lai 
nodrošinātu vajadzīgos pasākumus. 
Turklāt Eiropas pievienotā vērtība ir 
apšaubāma gadījumos, kad uzņēmums 
vispirms saņem valsts un Savienības 
subsīdijas (piemēram, inovācijas 
darbībām), tad nolemj peļņu nesošu 
struktūru pārcelt uz citu dalībvalsti vai pat 
uz trešām valstīm, neuzņemoties atbildību 
par finansējuma piešķiršanu to darba 
ņēmēju reintegrācijai, kurus skārusi tā 
uzņēmējdarbības slēgšana, un tā vietā, jo 
īpaši pārvietojot uzņēmumu Savienības 
teritorijā, var atkārtoti gūt labumu no 
Savienības subsīdijām jaunajā atrašanās 
vietā. Turklāt fonda izmantošanas 
procedūra tika uzskatīta par pārāk ilgu. 
Daudzas dalībvalstis ziņoja par grūtībām 
sagatavot plašo situācijas analīzi par 
notikumu, kas izraisījis darbinieku 
atlaišanu. Galvenais iemesls, kāpēc 
dalībvalstis, kurām būtu bijis iespējams 
sagatavot EGF lietu, to nedara, ir finanšu 
un institucionālās kapacitātes problēmas. 
Tā kā atlaišana var notikt negaidīti, būtu 
svarīgi, lai dalībvalstis ir gatavas reaģēt 
nekavējoties un bez kavēšanās iesniegt 
pieteikumu. 500 darbu zaudējušo darba 
ņēmēju slieksni kritizēja kā pārāk augstu, 
jo īpaši attiecībā uz mazāk apdzīvotiem 
reģioniem26.

_________________ _________________

26 COM (2018)0297 final un pievienotais 
SWD (2018)0192 final.

26 COM (2018)0297 final un pievienotais 
SWD (2018)0192 final.

Pamatojums

EGF ir kohēzijas funkcija, kas nozīmē, ka fonda ieguldījumam ir jābūt vērstam uz 
nabadzīgākajiem un visvairāk skartajiem reģioniem. Bieži vien uzņēmumi saņem subsīdiju trīs 
reizes: pirmo reizi, veicot uzņēmējdarbību, otro reizi, pārtraucot rentablu uzņēmējdarbību, un 
trešo reizi, pārvietojot uzņēmumu uz citu vietu Eiropas Savienībā.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai paustu Savienības solidaritāti ar 
darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies, individualizētu pakalpojumu 
kopuma un tā īstenošanas izmaksu 
līdzfinansējuma likmei vajadzētu būt 
vienādai ar ESF+ līdzfinansējuma likmi 
attiecīgajā dalībvalstī.

(15) Lai paustu Savienības solidaritāti ar 
darbu zaudējušajiem darba ņēmējiem un 
pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir 
beigusies, individualizētu pakalpojumu 
kopuma un tā īstenošanas izmaksu 
līdzfinansējuma likmei vajadzētu būt 70 % 
no kopējām aplēstajām izmaksām.

Grozījums Nr. 4

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 neatkarīgi no tā, vai viņiem ir 
terminēts vai beztermiņa darba līgums, 
vai viņi ir pagaidu darba aģentūras 
darbinieki, kā arī pašnodarbinātas 
personas, tostarp īpašnieki vadītāji 
mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos, 
kuru darbība ir beigusies, būtu jāuzskata 
par iespējamiem EGF atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) EGF finansiālie ieguldījumi
galvenokārt būtu jāvelta aktīviem darba 

(19) EGF finansiālajiem ieguldījumiem 
nebūtu jāskar attiecīgo uzņēmumu sociālā 
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tirgus pasākumiem, kas paredzēti, lai 
atbalsta saņēmējus ātri reintegrētu 
ilgtspējīgā nodarbinātībā vai nu sākotnējā 
darbības nozarē, vai kādā citā nozarē. 
Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai 
reģionālā darba tirgus paredzamās 
vajadzības. Tomēr visos attiecīgos 
gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu 
zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai 
tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. 
Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā 
vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu 
pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu kopumā būtu 
jāierobežo. Uzņēmumus varētu mudināt
piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts 
līdzfinansējumā.

atbildība, un tie galvenokārt būtu jāvelta 
aktīviem darba tirgus pasākumiem, kas 
paredzēti ne tikai, lai atbalsta saņēmējus 
ātri reintegrētu ilgtspējīgā nodarbinātībā 
vai nu sākotnējā darbības nozarē, vai kādā 
citā nozarē, bet arī veicinātu uzņēmumu 
radīšanu, tostarp veidojot kooperatīvus. 
Pasākumos būtu jāatspoguļo vietējā vai 
reģionālā darba tirgus paredzamās 
vajadzības. Tomēr visos attiecīgos 
gadījumos būtu jāatbalsta arī darbu 
zaudējušo darba ņēmēju mobilitāte, lai 
tiem palīdzētu atrast jaunu darbu citur. 
Īpašu uzmanību pievērš digitālajā laikmetā 
vajadzīgu prasmju izplatīšanai. Finansiālu 
pabalstu iekļaušana saskaņotajā 
individualizēto pakalpojumu kopumā būtu 
jāierobežo. Uzņēmumi būtu jāmudina
piedalīties EGF atbalstīto pasākumu valsts 
līdzfinansējumā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Laikposmā no 2007. gada marta 
līdz 2017. gada martam Komisija saņēma 
148 pieteikumus EGF līdzfinansējuma 
saņemšanai, ko bija iesniegusi 
21 dalībvalsts, kopumā gandrīz 
600 miljonu EUR apmērā, lai palīdzētu 
138 888 darbu zaudējušiem darba 
ņēmējiem un 2944 cilvēkiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Laikposmā no 2007. gada līdz 
2017. gadam pieejamo EGF atbalstu 
neizmantoja septiņas dalībvalstis. Tāpēc ir 
jāizskata visi gadījumi, kad regulatīvas vai 
administratīvās spējas vai citi šķēršļi ir 
traucējuši izmantot EGF atbalstu, un 
ierosinātie pasākumi šādu šķēršļu 
novēršanai.

Grozījums Nr. 8

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, ir svarīgi nodrošināt 
to, ka dalībvalstu un Komisijas sadarbība 
ir optimāla un tādējādi tiek ievēroti EGF 
finansiālā ieguldījuma saņemšanas 
pieteikumu izskatīšanas termiņi.
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.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālajiem 
ieguldījumiem nevajadzētu aizstāt, bet, ja 
iespējams, vajadzētu papildināt atbalsta 
pasākumus, kas atbalsta saņēmējiem ir 
pieejami no Savienības fondiem vai citās 
Savienības politikas jomās vai 

(24) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu EGF finansiālajiem 
ieguldījumiem nevajadzētu aizstāt, bet gan
vajadzētu papildināt atbalsta pasākumus, 
kas attiecīgajiem uzņēmumiem ir jāveic 
saistībā ar sociālo plānu, un pasākumus, 
ko valsts vai reģionālās iestādes var 
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programmās. finansēt pašas, kā arī pasākumus, kas 
atbalsta saņēmējiem ir pieejami no 
Savienības fondiem vai citās Savienības 
politikas jomās vai programmās. Būtu 
jāizvairās no situācijām, kurās uzņēmumi 
vispirms saņem Savienības subsīdijas 
savām darbībām, piemēram, inovācijai, 
un tad slēdz peļņu nesošas struktūras. Jo 
īpaši šādos gadījumos EGF ieguldījums 
būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka 
attiecīgais uzņēmums nodrošina 
līdzfinansējumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai Eiropas Parlaments varētu veikt 
politisku kontroli un Komisija varētu 
pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos 
rezultātus, dalībvalstīm būtu jāiesniedz 
noslēguma ziņojums par EGF īstenošanu.

(31) Lai Eiropas Parlaments varētu veikt 
politisku kontroli un Komisija varētu 
pastāvīgi uzraudzīt ar EGF palīdzību gūtos 
rezultātus, dalībvalstīm reizi divos gados 
būtu jāiesniedz noslēguma ziņojums par 
EGF īstenošanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī programma palīdzēs Savienības 
politikā integrēt rīcību klimata jomā un 
sasniegt vispārēju mērķi, proti, 30 % no 
Savienības budžeta izdevumiem, kas 
paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. 
Fonda sagatavošanā un īstenošanā tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks 
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novērtējumā. atkārtoti izvērtētas tā novērtējumā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGF sekmē labāku globalizācijas un 
tehnoloģisko sasniegumu sniegto 
ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties 
strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz 
īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlārā 
noteiktos principus un uzlabot sociālo un 
ekonomisko kohēziju starp reģioniem un 
dalībvalstīm.

EGF sekmē labāku globalizācijas un 
tehnoloģisko sasniegumu sniegto
ieguvumu sadalījumu, palīdzot darbu 
zaudējušiem darba ņēmējiem pielāgoties 
strukturālām pārmaiņām. EGF palīdz 
īstenot LESD 151. pantā un Eiropas 
sociālo tiesību pīlārā noteiktos principus un 
uzlabot sociālo un ekonomisko kohēziju 
starp reģioniem un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 13

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, pāreja uz 
mazoglekļa ekonomiku, vai kas notikuši 
tehnoloģisko pārmaiņu rezultātā. Īpašu 
uzmanību pievērš pasākumiem, kas 
paredzēti, lai palīdzētu visnelabvēlīgākā 
situācijā esošajām iedzīvotāju grupām, 
vissmagāk cietušajām dalībvalstīm un 
reģioniem un valsts un reģionālajām 
iestādēm, kurām trūkst līdzekļu vajadzīgo 
pasākumu veikšanai. EGF atbalsts neskar 
attiecīgo uzņēmumu sociālo atbildību, jo 
īpaši to ieguldījumu darbu zaudējušo 
darba ņēmēju sociālajā plānā.



AD\1168951LV.docx 11/21 PE627.884v02-00

LV

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir 
darba ņēmējs, kura nodarbinātība tiek 
pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai 
kura līgums netiek atjaunots ekonomisku 
apsvērumu dēļ;

a) “darbu zaudējis darba ņēmējs” ir 
darba ņēmējs, kura nodarbinātība tiek 
pārtraukta pirms laika, viņu atlaižot, vai 
kura līgums netiek atjaunots negaidītu, 
lielu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “atbalsta saņēmējs” ir persona, kas 
piedalās EGF līdzfinansētos pasākumos;

c) (Neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pārkāpums” ir jebkurš 
piemērojamo tiesību aktu pārkāpums, kas 
noticis tāda ekonomikas dalībnieka 
darbības vai bezdarbības dēļ, kurš ir 
iesaistīts EGF īstenošanā, un kā rezultātā 
rodas vai varētu rasties kaitējums 
Savienības budžetam, prasot no šī budžeta 
segt nepamatotus izdevumus.

d) “pārkāpums” ir jebkurš 
piemērojamo tiesību aktu pārkāpums, kas 
noticis tāda ekonomikas dalībnieka 
darbības vai bezdarbības dēļ, kurš ir 
iesaistīts EGF īstenošanā, un kā rezultātā 
rodas vai varētu rasties kaitējums 
Savienības finanšu interesēm, prasot no 
Savienības budžeta segt nepamatotus 
izdevumus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vairāk nekā 250 darbu zaudējušu 
darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu 
darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata 
periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā 
saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta 
NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri 
atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, 
kas definēti NUTS 2. līmenī, vai vairāk 
nekā divos kaimiņu reģionos, kas definēti 
NUTS 2. līmenī, ja divos reģionos kopā 
skarti vairāk nekā 250 darba ņēmēju vai 
pašnodarbinātu personu;

b) vairāk nekā 250 darbu zaudējušu 
darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu 
darbības beigšanos sešu mēnešu pārskata 
periodā, īpaši MVU, kas darbojas vienā 
saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta 
NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kuri 
atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, 
kas definēti NUTS 2. līmenī vienā 
dalībvalstī vai kaimiņos esošās 
dalībvalstīs, vai vairāk nekā divos kaimiņu 
reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī 
vienā dalībvalstī vai kaimiņos esošās 
dalībvalstīs, ja divos reģionos kopā skarti 
vairāk nekā 250 darba ņēmēju vai 
pašnodarbinātu personu;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja darbības pārtraukšana ir 
saistīta ar peļņu nesošu struktūru, 
attiecīgais uzņēmums sniedz ieguldījumu 
darbu zaudējušo darba ņēmēju 
reintegrācijā, vēlams, saistībā ar sociālo 
plānu. EGF finansiālo ieguldījumu 
piešķir ar nosacījumu, ka uzņēmums veic 
minēto ieguldījumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, 
uzņēmējdarbības sākšanai vai darba 
ņēmēju pārņemšanai nedrīkst pārsniegt 
20 000 EUR vienam darbu zaudējušam 
darba ņēmējam.

Ieguldījumi pašnodarbinātībai, 
uzņēmējdarbības sākšanai vai darba 
ņēmēju pārņemšanai, jo īpaši ieviešot 
kooperatīvus, nedrīkst pārsniegt 
20 000 EUR vienam darbu zaudējušam 
darba ņēmējam.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot saskaņoto individualizēto 
pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās 
darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās 
prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums 
ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā 
efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī 
pievērš uzmanību digitālās rūpniecības 
laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai un 
ņem vērā pieprasījumu vietējā darba 
tirgū.

Izstrādājot saskaņoto individualizēto 
pakalpojumu kopumu, ņem vērā turpmākās 
darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās 
prasmes. Saskaņotais pakalpojumu kopums 
ir saderīgs ar pāreju uz resursu ziņā 
efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku, kā arī 
pievērš uzmanību digitālās rūpniecības 
laikmetā vajadzīgu prasmju izplatīšanai.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EGF atbalstītie pasākumi neaizstāj pasīvus 
sociālās aizsardzības pasākumus.

EGF atbalstītie pasākumi neaizstāj ne
pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus, 
ne aktīvus darba tirgus pasākumus.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apstiprinājums, ka gadījumā, ja 
uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, 
pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, tas ir 
ievērojis juridiskos pienākumus, kas 
attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu;

b) apstiprinājums, ka gadījumā, ja 
uzņēmums, kurš atlaidis darba ņēmējus, 
pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, tas ir 
ievērojis juridiskos pienākumus, kas 
attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu, kā arī 
pienākumus, kas izriet no koplīgumiem 
vai vienošanās par sociālo plānu;
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) skaidras norādes par darbībām, ko 
dalībvalstis jau veikušas, lai palīdzētu 
darbu zaudējušiem darba ņēmējiem, un 
par to līdzekļu papildināmību, kas tiek 
prasīti no EGF tādēļ, ka valsts vai 
reģionālajām iestādēm trūkst pieejamu 
līdzekļu;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pārskats par Savienības līdzekļiem, 
no kuriem uzņēmums, kurš atlaiž 
darbiniekus, jau ir guvis labumu piecus 
gadus pirms kolektīvās atlaišanas;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtēšanas nolūkos dalībvalsts 
noteikti, lietai raksturīgi orientējoši 
mērķrādītāji attiecībā uz darbu atguvušo 
atbalsta saņēmēju īpatsvaru sešus mēnešus 
pēc īstenošanas perioda beigām;

i) novērtēšanas nolūkos dalībvalsts 
noteikti, lietai raksturīgi orientējoši mērķi 
un rādītāji attiecībā uz darbu atguvušo 
atbalsta saņēmēju īpatsvaru sešus mēnešus 
pēc īstenošanas perioda beigām;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – l apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) paziņojums par pieprasītā EGF 
atbalsta atbilstību procesuālajiem un 
materiālajiem Savienības noteikumiem par 
valsts atbalstu, kā arī paziņojums, kurā 
izklāstīts, kāpēc saskaņotais individualizēto 
pakalpojumu kopums neaizstāj pasākumus, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem jāveic uzņēmumiem;

l) paziņojums par pieprasītā EGF 
atbalsta atbilstību procesuālajiem un 
materiālajiem Savienības noteikumiem par 
valsts atbalstu, kā arī paziņojums, kurā 
izklāstīts, kāpēc saskaņotais individualizēto 
pakalpojumu kopums neaizstāj pasākumus, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem jāveic uzņēmumiem, un 
pasākumus, kas jānodrošina 
kompetentajām iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par aktīviem darba tirgus 
pasākumiem un pasīviem sociālās 
aizsardzības pasākumiem;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vīriešu un sieviešu līdztiesība un 
nediskriminēšana

Dzimumu līdztiesība un nediskriminēšana

Pamatojums

Dzimumu līdztiesības jēdziens ietver daudz vairāk nekā tikai vīriešu un sieviešu līdztiesību.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo 
EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas 
posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek 
veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
dzimumu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrācija ir dažādo 
EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas 
posmu neatņemama sastāvdaļa un tiek 
veicināta šo posmu īstenošanas gaitā.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja Komisija sniedz tehnisko 
palīdzību netiešā pārvaldībā, tā nodrošina 
to trešo personu iecelšanas procedūras 
pārredzamību, kuras veic attiecīgos 
uzdevumus, kā arī informē visas EGF 
ieinteresētās personas, tostarp Eiropas 
Parlamentu, par šajā nolūkā izraudzīto 
apakšuzņēmēju.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu EGF efektivitāti un 
nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba 
ņēmēji zina par EGF, Komisija, 
pamatojoties uz savu pieredzi, īsteno 
informācijas un komunikācijas pasākumus 
par EGF lietām un iznākumiem.

Lai uzlabotu EGF efektivitāti un 
nodrošinātu, ka Savienības pilsoņi un darba 
ņēmēji zina par EGF, Komisija, 
pamatojoties uz savu pieredzi un 
dalībvalstu sniegtajiem novērtējumiem, 
īsteno informācijas un komunikācijas 
pasākumus par EGF lietām un 
iznākumiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piedāvāto pasākumu EGF 
līdzfinansēšanas likmi saskaņo ar 
augstāko ESF+ līdzfinansēšanas likmi 
attiecīgajā dalībvalstī.

2. Piedāvāto pasākumu EGF 
līdzfinansēšanas likme nepārsniedz 70 % 
no 9. pantā minētajām kopējām 
aplēstajām izmaksām.

Grozījums Nr. 32
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Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants

Ārkārtējos gadījumos un ja Fondam 
pieejamie atlikušie finanšu resursi gadā, 
kurā notiek liels pārstrukturēšanas 
pasākums, nav pietiekami, lai segtu 
palīdzības apjomu, ko par vajadzīgu 
uzskata budžeta lēmējinstitūcija, Komisija 
var ieteikt starpību finansēt no nākošajā 
gadā Fondam paredzētā finansējuma. 
Visos apstākļos ievēro Fonda gada 
budžeta maksimālo apjomu gadā, kurā 
noticis liels pārstrukturēšanas pasākums, 
un nākamajā gadā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants

Regulas 20. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētais atbalsta 
saņēmēju apsekojums tiek veikts, 
pamatojoties uz modeli, ko ar īstenošanas 
aktu nosaka Komisija. Lai nodrošinātu 
vienādus šā panta īstenošanas 
nosacījumus, Komisija pieņem 
īstenošanas aktu, kurā nosaka modeli, kas 
izmantojams atbalsta saņēmēju 
apsekojuma sagatavošanā, saskaņā ar 
26. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju 
apsekojumā, kas veikts sešus mēnešus pēc 
īstenošanas perioda beigām un kurā ietver 
jūtamas pārmaiņas saistībā ar atbalsta 
saņēmēju nodarbināmību, vai attiecībā uz 
tiem, kuri jau ir atraduši darbu, – papildu 
informāciju par atrastā darba kvalitāti, 
piemēram, darbalaika un atbildības līmeņa 
izmaiņas vai algas līmeņa izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo darbu, kā arī 
jomu, kurā persona ir atradusi darbu, un šīs 
informācijas sadalījumu pēc dzimuma, 
vecuma grupas un izglītības līmeņa;

d) rezultāti, kas gūti atbalsta saņēmēju 
apsekojumā, kas veikts sešu mēnešu laikā
pēc īstenošanas perioda beigām un kurā 
ietver jūtamas pārmaiņas saistībā ar 
atbalsta saņēmēju nodarbināmību, vai 
attiecībā uz tiem, kuri jau ir atraduši darbu, 
– papildu informāciju par atrastā darba 
kvalitāti, piemēram, darbalaika un 
atbildības līmeņa izmaiņas vai algas līmeņa 
izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
darbu, kā arī jomu, kurā persona ir atradusi 
darbu, un šīs informācijas sadalījumu pēc 
dzimuma, vecuma grupas un izglītības 
līmeņa;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā 19. mēneša beigās pēc 
15. panta 3. punktā noteiktā perioda 
beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
vienkāršu datu kopu, kas sniedz 
informāciju par pielikuma 3. punktā 
noteikto ilgtermiņa rezultātu rādītāju.

2. Ne vēlāk kā 19. mēneša beigās pēc 
15. panta 3. punktā noteiktā perioda 
beigām attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
pilnīgu un pienācīgi pārbaudītu vienkāršu 
datu kopu, kas sniedz informāciju par 
pielikuma 3. punktā noteikto ilgtermiņa 
rezultātu rādītāju.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc 
tam reizi divos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu 
ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos 
divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā 

1. Līdz 2021. gada 1. augustam un pēc 
tam reizi divos gados Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
vispusīgu, kvantitatīvu un kvalitatīvu 
ziņojumu par pasākumiem, kas iepriekšējos 
divos gados veikti saskaņā ar šo regulu un 
Regulu (ES) Nr. 1309/2013. Ziņojumā 
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galveno uzmanību pievērš EGF 
sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver 
informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
finansētajiem pasākumiem, tostarp 
statistiku par pielikumā noteiktajiem
rādītājiem, un šādu pasākumu 
papildināmību ar pasākumiem, kas 
finansēti no citiem Savienības fondiem, jo 
īpaši ESF+, un informāciju par veikto 
finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī 
norāda informāciju par pieteikumiem, kuri 
noraidīti vai kuru finansējuma apmērs 
samazināts nepietiekamu apropriāciju vai 
neatbilstības dēļ.

galveno uzmanību pievērš EGF 
sniegumam un sasniegtajiem rezultātiem, 
salīdzinot tos ar noteiktajiem mērķiem, un 
jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar 
pareizu finanšu pārvaldību, iesniegtajiem 
pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
finansētajiem pasākumiem, tostarp 
statistiku par pielikumā noteiktajiem 
rādītājiem, un šādu pasākumu 
papildināmību ar pasākumiem, kas 
finansēti no citiem Savienības fondiem, jo 
īpaši ESF+, un informāciju par veikto 
finansiālo ieguldījumu izbeigšanu, kā arī 
norāda informāciju par pieteikumiem, kuri 
noraidīti vai kuru finansējuma apmērs 
samazināts nepietiekamu apropriāciju vai 
neatbilstības dēļ.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Reizi četros gados Komisija pēc 
savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm veic EGF finansiālo 
ieguldījumu novērtējumu.

1. Reizi četros gados Komisija pēc 
savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm veic EGF finansiālo 
ieguldījumu novērtējumu. Minētajā 
novērtējumā jo īpaši iekļauj informāciju 
par EGF finansiālā ieguldījuma 
sniegumu, Eiropas pievienoto vērtību un 
pareizu finanšu pārvaldību.
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