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Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums 

EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas.  

Eiropas Parlamenta 2016. gada 26. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 

izmantošanu (Igaunijas pieteikums EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās 

vielas) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016), 

– 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 vēstuli, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0314/2016), 

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

atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas 

                                                 
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. 



pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, 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, vajadzētu būt dinamiskai un tā jāsniedz pēc 

iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda 

(EGF) izmantošanu būtu jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra 

Iestāžu nolīgumu; 

C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos 

no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības 

finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām 

izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt 

vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo 

darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un 

finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei; 

D. tā kā Igaunija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās 

vielas, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu 

saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 19. nodaļā (“Koksa 

un naftas pārstrādes produktu ražošana”) un 20. nodaļā (“Ķīmisko vielu un ķīmisko 

produktu ražošana”); tā kā Igaunija nav sadalīta NUTS 2. līmeņa reģionos un tā kā ir 

paredzams, ka no atlaistajiem 1550 darbiniekiem, kuri ir tiesīgi saņemt EGF 

ieguldījumu, pasākumos piedalīsies 800 darbinieki; 

E. tā kā pieteikums ir iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 2. punktā minēto 

intervences kritēriju, ar kuru paredz atkāpi no minētās regulas 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā minētā kritērija, kas nosaka, ka deviņu mēnešu atskaites periodā vismaz 

500 darba ņēmēji atlaisti uzņēmumos, kuri darbojas vienā un tajā pašā ekonomiskās 

nozarē, kas definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kuri dalībvalstī atrodas 

vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī; 

F. tā kā saistībā ar nesenajām pasaules naftas tirgus svārstībām, Eiropas starptautiskās 

tirdzniecības pozīcijas vispārēju vājināšanos mēslošanas līdzekļu tirgus sektorā (par 

labu Ķīnas ražotājiem), kā arī iespēju pārcelties uz lētas gāzes reģioniem ārpus Eiropas, 

uzņēmumi Eesti Energia AS, Nitrofert AS un Viru Keemia Grupp AS ir slēguši rūpnīcas 

vai samazinājuši ražošanu, kā rezultātā ir notikusi kolektīvā darba līgumu izbeigšana; 

G. tā kā Igaunija nolēma apvienot darbinieku atlaišanas gadījumus vienā reģionālajā 

pieteikumā, jo šie gadījumi notika vienā un tajā pašā vietā un laikposmā un 

iesaistītajiem atlaistajiem darba ņēmējiem bija ļoti līdzīga pieredze, 

1. piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un 

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

EUR 1 131 358 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 885 597, un 

paredzēts individualizētiem pakalpojumiem, kurus veido atbalsts formālajām mācībām, 

apmācības izdevumu apmaksa, apmācības izdevumu apmaksa darba devējiem, darba 

tirgus apmācības, darba prakse, konsultācijas par aizņēmumiem, psihologa 

konsultācijas, mācību pabalsts, kas saistīts ar dalību formālajās mācībās, stipendijas, 

pabalsti par ceļa un uzturēšanās izdevumiem saistībā ar igauņu valodas apguvi; 



2. atzinīgi vērtē pirmo Igaunijas iesniegto EGF pieteikumu; uzskata, ka EGF varētu būt 

īpaši vērtīgs rīks nolūkā palīdzēt darba ņēmējiem no Savienības dalībvalstīm ar mazu un 

neaizsargātāku ekonomiku; 

3. norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no Igaunijas iestāžu aizpildīta 

pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2016. gada 6. jūlija, līdz 2016. gada 

28. septembrim, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma 

piešķiršanas nosacījumiem, un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam; 

4. norāda, ka Savienība ir pakāpeniski zaudējusi savu vadošo pozīciju pasaules ķīmisko 

vielu pārdošanā Ķīnai, kura tajā pašā laikposmā ir palielinājusi savu daļu no 9 % līdz 

gandrīz 35 %; atgādina, ka minerālmēslu ražošana ir ļoti energoietilpīga (gāzes cenas 

veido 80 % no kopējām ražošanas izmaksām); norāda, ka Igaunijas minerālā kurināmā 

eksports 2016. gada pirmajos divos mēnešos samazinājās par 25 %, salīdzinot ar to pašu 

laikposmu iepriekšējā gadā; konstatē, ka daudzas Igaunijas ražošanas nozares ir 

atkarīgas no naftas un gāzes cenām; 

5. norāda, ka ir sagaidāms, ka atlaišana ievērojami ietekmēs vietējo un reģionālo 

ekonomiku un nodarbinātību; 

6. atzinīgi vērtē Igaunijas lēmumu vienā reģionālajā pieteikumā apvienot divas 

tautsaimniecības nozares, jo atlaišana ir notikusi vienā un tajā pašā reģionā, un tādējādi 

tiks samazināts administratīvais slogs un būs iespējams rīkot kopīgus pasākumus abās 

nozarēs atlaistajiem darbiniekiem; 

7. atzinīgi vērtē to, ka ir izstrādāta reģionālā attīstības stratēģijas, kura ir izklāstīta 

Austrumviru rīcības plānā 2015.–2020. gadam1 un kurā kā potenciālās augošās nozares 

ir norādīta loģistika un tūrisms; atzinīgi vērtē to, ka ir sākti infrastruktūras projekti 

nolūkā sekmēt izaugsmi un veidot pamatu ekonomiskās struktūras dažādošanai; 

8. norāda, ka ir paredzams, ka pasākumos piedalīsies salīdzinoši mazs atlaisto darbinieku 

skaits (800 no 1550), ko var izskaidrot ar vēlēšanos koncentrēties uz darba tirgū 

visneaizsargātākajiem darba ņēmējiem un arī to, ka daži darbinieki bija paziņojuši, ka 

viņi nevarēs piedalīties Igaunijas paredzētajos pasākumos; norāda, ka salīdzinoši liels 

īpatsvars (63,3 %) paredzēto atbalsta saņēmēju nav Savienības pilsoņi; 

9. norāda, ka EGF līdzfinansētos atlaistajiem darbiniekiem paredzētos individuālos 

pakalpojumus veido atbalsts formālajām mācībām, apmācības izdevumu apmaksa darba 

devējiem, darba tirgus apmācības, igauņu valodas apmācība, darba prakse un 

konsultācijas; pieņem zināšanai, ka Igaunija ir sniegusi prasīto informāciju par 

darbībām, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 

aktiem vai koplīgumiem, un ir apliecinājusi, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās 

minētās darbības; 

10. norāda, ka Igaunija turklāt paziņo, ka saskaņotā pasākumu pakete atbilst pārejai uz 

resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku un liecina par lielu potenciālu tās 

veicināšanā, kas ir saskaņā ar EGF regulas 7. pantu; 

11. atzinīgi vērtē valsts un reģionālajā līmenī rīkotās apspriedes ar ieinteresētajām 

personām, tostarp arodbiedrībām, darba devēju asociācijām, uzņēmumiem un valsts 

                                                 
1 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-

virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


nodarbinātības dienestiem, ar mērķi izstrādāt saskaņoto individualizēto pakalpojumu 

kopumu; 

12. norāda, ka salīdzinoši lielu izdevumu īpatsvaru (7,7 %) aizņem EGF regulas 7. panta 

4. punktā paredzētie sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un publicitātes, kontroles 

un ziņojumu sniegšanas pasākumi; 

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

apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un 

kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks 

pielāgota ne tikai atlaisto darba ņēmēju vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža 

uzņēmējdarbības videi; 

14. norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 27,25 % no vispārējā individualizēto 

pasākumu kopuma, kas ir mazāk par EGF regulā noteikto maksimālo apjomu — 35 %; 

turklāt norāda, ka šie pasākumi ir atkarīgi no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji 

piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos; 

15. norāda, ka tehniskās palīdzības izmaksas veido salīdzinoši lielu īpatsvaru no kopējām 

izmaksām; uzskata, ka tas ir pamatoti, ņemot vērā, ka šis ir Igaunijas pirmais EGF 

pieteikums; 

16. uzsver — Igaunija apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem 

Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo 

datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie 

noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz; 

17. norāda, ka šie pasākumi tika izstrādāti, ņemot vērā Igaunijas reģionālās attīstības 

stratēģijā identificētās vajadzības, un tie ir saderīgi ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, 

kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; 

18. prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem; 

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 (Igaunijas pieteikums 

EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas) 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam 

tiesību aktam Lēmumam (ES) 2016/2099.) 

 


