
 

 

P7_TA(2014)0350 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu izmantošana 

(pieprasījums EGF/2012/004 ES/Grupo Santana)  

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 

izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 

2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 

jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2012/004 ES/ Grupo 

Santana) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0116 

– C7-0101/2014), 

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

Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi1 (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 vēstuli, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0260/2014), 

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

papildu atbalstu darbiniekiem, 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, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 

2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu; 

C. tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana4, lai saņemtu 

EGF finansiālo ieguldījumu pēc 330 darbinieku atlaišanas Spānijas uzņēmumā Grupo 

                                                 
1  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp. 
2  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
3  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
4  Santana Motor S.A.U., Santana Motor Andalucía S.L.U. un Santana Militar S.L.U. 



 

 

Santana un 15 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos pārskata periodā no 

2011. gada 15. novembra līdz 2012. gada 15. martam, no EGF līdzfinansētos pasākumus 

paredzot piemērot 285 atlaistajiem darbiniekiem;  

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

1. piekrīt Komisijai, ka ir ievēroti EGF regulas 2. panta c) punktā izklāstītie nosacījumi un 

ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu; 

2. pieņem zināšanai Komisijas skaidrojumu, ka saskaņā ar EGF regulas 2. panta c) punktu 

izņēmuma gadījumam atbilst pārskata periodā notikušie 330 darbinieku atlaišanas uz 

laiku gadījumi un papildu 689 darbinieku atlaišanas gadījumi, kas ir saistīti ar vienu un to 

pašu kolektīvās atlaišanas procedūru apvienojumā ar ļoti nestabilu ekonomisko un sociālo 

situāciju reģionā; 

3. norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 

2012. gada 16. maijā un pauž nožēlu ka savu novērtējumu Eiropas Komisija darīja 

pieejamu tikai 2014. gada 5. martā; pauž nožēlu par pārāk ilgo novērtēšanas periodu 

22 mēnešu garumā un uzskata, ka šī kavēšanās ir pretrunā Eiropas Globalizācijas 

pielāgošanās fonda mērķim ātri sniegt atbalstu atlaistajiem darbiniekiem; 

4. uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Grupo Santana un 15 piegādes un pakārtotās 

ražošanas uzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām izmaiņām 

pasaules tirdzniecības modeļos, norādot uz ES daļas samazināšanos mehānisko 

transportlīdzekļu ražošanā pasaulē un uz straujo izaugsmi Āzijas tirgos, no kuras ES 

ražotāji nespēj gūt tik lielu labumu; 

5. atzīmē, ka konkrētie 330 atlaišanas gadījumi līdz ar 689 atlaišanas gadījumiem, kas tā 

paša iemesla dēļ notika pirms un pēc minētā četru mēnešu pārskata perioda, ir negatīvi 

ietekmējuši nodarbinātību un ekonomiku vietējā un NUTS III līmenī un pasliktinājuši jau 

tā nestabilo ekonomisko situāciju atlaišanas skartajā teritorijā; 

6. atzīmē, ka šis ir kārtējais pieteikums EGF izmantošanai, lai kompensētu darbinieku 

atlaišanu autobūves nozarē, un ka saistībā ar šo nozari ir iesniegti 17 pieteikumi, un līdz 

ar to šajā nozarē ir saņemts lielākais EGF izmantošanas pieteikumu skaits, kas iesniegti 

gan saistībā ar krīzi, gan ar globalizācijas kritērijiem; norāda, ka šis kārtējais gadījums 

autobūves nozarē liecina par to, ka Savienībai ir jāizstrādā rūpniecības stratēģija, kā arī 

demonstrē to, kā EGF palīdz darbiniekiem pārstrukturizācijas procesā; 

7. atzinīgi vērtē to, ka pie EGF atkal vēršas Andalūzijas reģions, kurā bezdarba līmenis ir 

daudz augstāks nekā vidēji valstī un Savienībā; atzīmē, ka Andalūzijas reģionā EGF jau ir 

atbalstījis Delphi darbiniekus (EGF/2008/002 ES/Delphi); 

8. atzinīgi vērtē to, ka nolūkā pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem Spānijas iestādes 

individualizēto pakalpojumu sniegšanu atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt 2011. gada 

1. augustā — desmit mēnešus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par EGF atbalsta 

piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pakalpojumu kopumam; 

9. atzīmē, ka līdzfinansējamais individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums ietver 

pasākumus 285 atlaisto darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, 

arodapmācību darbavietā, padomdošanu par uzņēmējdarbības projektiem, aktīvu 



 

 

palīdzību darba meklēšanā un darbinieku meklēšanu konkrētām darbvietām atbilstoši 

noteiktajām prasībām; 

10. atzinīgi vērtē to, ka piedāvātā apmācība ir pietiekami ilgstoša un ka to papildinās praktiski 

ar profesiju saistīti pasākumi; atzinīgi vērtē to, ka apmācība atbildīs prasmēm un 

kvalifikācijām, kas vajadzīgas konkrētajā uzņēmējdarbības teritorijā aktīvajiem 

uzņēmumiem, un ka šī apmācība ir daļa no pasākumiem, kas sniegti papildus EGF 

finansētajam darbību kopumam; 

11. šajā saistībā atzinīgi vērtē to, ka Linaresas pilsēta, kuru smagi skāra pašvaldības lielākā 

darba devēja Santana (un tā piegādes uzņēmumu) slēgšana, nolūkā piesaistīt jaunus 

investorus īstenoja globālu un visaptverošu pieeju, kas atspoguļota Grupo Santana 

uzņēmējdarbības teritorijas rehabilitācijas stratēģijā; uzskata — tas, ka Linaresas pilsēta ir 

nolēmusi uzlabot uzņēmējdarbības vidi, palielinās darbiniekiem paredzēto EGF pasākumu 

efektivitāti; 

12. atzinīgi vērtē to, ka Linaresas pilsēta pasākumu kopumu apsprieda ar sociālajiem 

partneriem un ka sociālie partneri uzrauga pasākumu īstenošanu, kā arī to, ka EGF 

izmantošanas un piekļuves tam dažādajos posmos tiks piemērota dzimumu līdztiesības 

politika un nediskriminācijas princips; 

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

apmācību un atzīstot darbinieku profesionālās darbības laikā apgūtās prasmes un 

kompetenci; sagaida, ka saskaņotajā pakalpojumu kopumā piedāvātā apmācība tiks 

pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības 

videi; 

14. norāda, ka EGF sniegs apmaksātu mācību pabalstus 150 % apmērā no minimālās algas 

Spānijā; tomēr atzinīgi vērtē, ka Komisija ir apstiprinājusi to, ka šie pabalsti neaizstāj 

bezdarbnieku pabalstus un tiks piešķirti papildus bezdarbnieku pabalstiem, kurus izmaksā 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem; šajā sakarībā uzsver, ka jaunajā EGF regulā 

2014.−2020. gadam finansiālu pabalstu iekļaušana saskaņoto pakalpojumu kopumā tiks 

ierobežota un nepārsniegs 35 % no pasākumu kopējām izmaksām un ka attiecīgi šajā 

pieteikumā paredzētais un saskaņotajā pakalpojumu kopumā ietvertais pabalstu īpatsvars 

saskaņā ar jauno regulu netiks piešķirts atkārtoti; 

15. atzinīgi vērtē Spānijas reģionālo iestāžu un Linaresas pašvaldības iestāžu iniciatīvu 

investēt rūpnieciskajās iekārtās un atjaunotās rūpnieciskās zonas reklamēšanā, lai 

piesaistītu jaunus uzņēmumus un dažādotu tās rūpniecisko infrastruktūru, nevis visu 

uzmanību veltītu tikai autobūves nozarei; uzsver, ka šie centieni nav iekļauti pieteikumā 

EGF līdzfinansējuma saņemšanai un ka tos finansē no reģionālo un vietējo pašvaldību 

budžeta, ievērojot stingrus ierobežojumus pēc rūpnīcas slēgšanas izraisītā ienākumu 

nodokļa radīto ieņēmumu zuduma; 

16. atzīmē, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, 

kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar darbībām, ko 

finansē no struktūrfondiem; uzsver — Spānijas iestādes apstiprina, ka darbības, kas atbilst 

atbalsta piešķiršanas kritērijiem, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu 

instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt minēto datu salīdzinošu 

novērtējumu, lai nodrošinātu spēkā esošo noteikumu pilnīgu ievērošanu un lai Savienības 

finansētie pakalpojumi nevarētu tikt sniegti divreiz; 



 

 

17. uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atrast 

stabilu darbu konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu 

drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem tiek 

panākta stabila ilgtermiņa nodarbinātība; atkārtoti uzsver, ka ar EGF atbalstu nedrīkst 

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

uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; 

18. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un Padomes panākto vienošanos attiecībā uz jauno EGF 

regulu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, ar kuru paredzēts no jauna ieviest 

kritēriju, kas ļauj izmantot EGF krīzes situācijā, palielināt Savienības finansiālo 

ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām lēstajām izmaksām, palielināt 

EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā, Eiropas Parlamentā un Padomē, 

saīsinot novērtēšanas un apstiprināšanas laiku, paplašināt atbalsta saņemšanas kritērijiem 

atbilstošo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātās personas un jauniešus, un 

finansēt uzņēmuma dibināšanas iniciatīvas; 

19. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu; 

20. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

21. 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 13. punktu 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par 

budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 

(Spānijas pieteikums EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana) 

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/253/ES.) 


