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Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Somijas pieteikums 

EGF/2013/001 FI/Nokia  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 

izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 

2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 

pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2013/001 FI/Nokia) (COM(2013)0707 – C7-

0359/2013 – 2013/2264(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0707 – 

C7-0359/2013), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 un jo īpaši tā 28. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 

Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi2 (EGF regula), 

– ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusējo sarunu 

procedūru, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0411/2013), 

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu 

atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu 

sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; 

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija 

saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība 

sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un 

efektīvi, lēmumu pieņemšanā par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) 

izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu; 

C. tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/001 FI/Nokia, lai saņemtu EGF finansiālo 

atbalstu pēc 4509 darbinieku atlaišanas uzņēmumā Nokia pārskata periodā no 2012. gada 

1. augusta līdz 2012. gada 30. novembrim, prasot piemērot no EGF līdzfinansētos 

pasākumus 3719 atlaistajiem darbiniekiem; 

D. tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, 

                                                 
1  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. 
2  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp. 



 

 

1. piekrīt Komisijai, ka ir ievēroti EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi 

un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu atbalstu;  

2. norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 

2013. gada 1. februārī un ka Eiropas Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 

2013. gada 16. oktobrī; pauž nožēlu par ieilgušo novērtēšanu un vēlas zināt, kādēļ šā 

konkrētā pieteikuma izskatīšanai bija nepieciešami astoņi mēneši, lai gan iepriekšējos 

pieteikumus, kas bija saistīti ar uzņēmumu Nokia Salo un tika iesniegti 2012. gadā, izvērtēja 

trīs mēnešu laikā; 

3.  uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Nokia plc, Nokia Siemens Networks un 30 to 

piegādes uzņēmumos un apakšuzņēmumos mobilo tālruņu nozarē ir saistīta ar globalizācijas 

izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, norādot uz to, ka 

nozares darbības tiek pārceltas uz trešām valstīm ārpus Eiropas un ka ir samazinājusies 

uzņēmuma Nokia tirgus daļa pamata mobilo tālruņu un viedtālruņu nozarē; 

4. ņem vērā, ka 2012. gadā no darba uzņēmumā Nokia Finland (Salo reģionā) jau tika atlaists 

liels skaits darbinieku (EGF/2012/006 FI/Nokia Salo) un ka abās kārtās kopā ir atlaisti 

vairāk nekā 6000 uzņēmuma Nokia darbinieki, un tas rada ievērojamas grūtības attiecīgajām 

apdzīvotajām vietām, kā arī visai Somijas ekonomikai kopumā; 

5. pauž nožēlu par to, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Nokia notika tādēļ, ka uzņēmums 

pieņēma lēmumu pārcelt savas ražotnes, kā arī projektēšanu un produktu izstrādi uz Āziju, 

un ka šī darbinieku atlaišana ir daļa no uzņēmuma Nokia Corporation plāna līdz 2013. gada 

beigām atlaist kopumā 17 000 darbiniekus; norāda, ka saistībā ar šo lēmumu ir iesniegti trīs 

pieteikumi EGF izmantošanai, lai sniegtu atbalstu 6138 no darba uzņēmumā Nokia 

atlaistajiem darbiniekiem; 

6. atgādina, ka EGF jau tika izmantots, lai sniegtu palīdzību 1337 darbiniekiem, kas tika 

atlaisti, uzņēmumam Nokia 2008. gadā pārceļot ražotnes no Vācijas uz Rumāniju; norāda, 

ka tagad — piecus gadus vēlāk — EGF izmantošana saistībā ar darbinieku atlaišanu 

uzņēmumā Nokia tiek prasīta ceturto reizi; 

7. atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes, vēloties sāka īstenot individualizēto pakalpojumu 

saskaņoto kopumu jau 2012. gada 1. augustā, kad sākās darbinieku atlaišana, lai sniegtu 

viņiem palīdzību, pirms šie darbinieki beidz darbu uzņēmumā Nokia; 

8. norāda, ka līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā ir ietverti 

pasākumi 3719 atlaisto darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, 

konsultācijas un citi sagatavošanās pasākumi, apmācība un pārkvalifikācija, 

uzņēmējdarbības veicināšana un pakalpojumi jaunajiem uzņēmējiem, atbalsts neatkarīgas 

uzņēmējdarbības sākšanai, mobilitātes palīdzība, nodarbinātības pakalpojumi pakalpojumu 

dienestā, algas subsīdijas un datu iegūšanas sistēma, izmantojot uzņēmumus; 

9. atzinīgi vērtē to, ka pakalpojumu kopumā ir iekļauti tādi inovatīvi pasākumi kā Protomo — 

atbilstošas jomas meklēšanas dienests jaunajiem uzņēmējiem; 

10. ņem vērā to, ka no EGF izmaksāto finansiālo pabalstu apmērs būs ierobežots un lielākā daļa 

no atbalsta tiks izmantota apmācībai un uzņēmējdarbībai; 

11. atzinīgi vērtē to, ka, izstrādājot EGF pieteikumu, notika apspriešanās ar sociālajiem 



 

 

partneriem, t. i. Somijas Rūpniecības apvienību padomi (piemēram, arodbiedrību Pro, 

Somijas Metālapstrādes darbinieku apvienību), kā arī to, ka EGF izmantošanas dažādos 

posmos un attiecībā uz piekļuvi EGF līdzekļiem tiks piemērota dzimumu līdztiesības 

politika un nediskriminēšanas princips; 

12. atzinīgi vērtē to, ka darbinieku atlaišanas jautājumi un individuālo pakalpojumu saskaņotā 

kopuma sagatavošana ir uzticēta īpašai darba grupai, kurā ietilpst sociālie partneri (tai skaitā 

uzņēmuma Nokia pārstāvji) un reģionālās iestādes; 

13. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darbinieku nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību 

un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; 

sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai 

atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi; 

14. norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, 

kuru paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu 

finansētām darbībām; uzsver — Somijas iestādes ir apstiprinājušas, ka darbības, kas tiesīgas 

saņemt atbalstu, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti 

aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu 

ievēroti spēkā esošie noteikumi un novērsta iespējamība, ka Savienības finansētus 

pakalpojumus sniedz divreiz; 

15. prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai pilnveidotu ar procedūru 

saistītos noteikumus, kas varētu nodrošināt ātrāku EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto 

procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju 

piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai 

iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF izmantošanai; pauž cerību, ka jaunajā Eiropas 

Globalizācijas pielāgošanās fonda regulā (2014-2020) procedūra tiks vēl vairāk uzlabota un 

ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un atpazīstamība; 

16. uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties 

stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu 

drīkst izmantot tikai, lai līdzfinansētu aktīvus darba tirgus pasākumus, ar kuriem var panākt 

stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt 

darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, 

nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;  

17. atzinīgi vērtē Padomē panākto vienošanos par to, ka EGF regulā 2014.–2020. gadam tiek no 

jauna iekļauts ar krīzi saistīts kritērijs, kas ļauj sniegt finansiālu atbalstu ne vien tiem 

darbiniekiem, kuri atlaisti saistībā ar izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, 

kuru atlaišana ir pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes rezultāts;  

18. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

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

tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai. 



 

 

PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS 

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par 

budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2013/001 

FI/Nokia) 

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2013/788/ES.) 


