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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0146 – C9-0112/2020),

– 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,

– 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 un jo īpaši tā 13. punktu,

– ņemot vērā 2019. gada 18. septembra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu 
(pieteikums EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)4, 

 ņemot vērā pirmo lasījumu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)5, 

 ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga 
procedūru,

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.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0015.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0019.



– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0109/2020),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu 
atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas 
pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai 
palīdzētu viņiem ātri no jauna iekļauties darba tirgū, kas ir tik nepieciešams;

B. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija 
saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju 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 
ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013 pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes 
panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, 
palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % 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 maksimālais EGF pieejamais gada budžets ir 150 miljoni EUR (2011. gada cenās), 
un tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013 11. panta 1. punktā ir norādīts, ka līdz 0,5 % no šīs 
summas (t. i., 179 264 000 EUR 2020. gada cenās) pēc Komisijas iniciatīvas var darīt 
pieejamus tehniskajai palīdzībai, lai finansētu sagatavošanos, pārraudzību, datu vākšanu 
un zināšanu bāzes izveidi, administratīvo un tehnisko atbalstu, informācijas un 
komunikācijas pasākumus, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus, kas 
nepieciešami Regulas (ES) Nr. 1309/2013 īstenošanai;

E. tā kā ierosinātā summa — 345 000 EUR — atbilst aptuveni 0,19 % no maksimālā gada 
budžeta, kas EGF pieejams 2020. gadā,

1. piekrīt tam, ka Komisijas ierosinātos pasākumus finansē kā tehnisko palīdzību saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 11. panta 1. un 4. punktu un 12. panta 2., 3. un 
4. punktu;

2. atzīst uzraudzības un datu vākšanas nozīmību; atgādina, ka ir svarīgi atbilstošā veidā 
apkopot stabilu statistikas datu kopumu, lai tas būtu viegli pieejams un saprotams; 
atkārtoti norāda, ka ir vajadzīgi atjaunināti pētījumi un analīze par pašreizējām 
problēmām, ko Covid-19 rada pasaules tirgū;

3. atkārtoti norāda, ka ir vajadzīga īpaša tīmekļa vietne, kas būtu pieejama visiem 
Savienības iedzīvotājiem un kurā būtu sīka informācija par EGF;

4. atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināts darbs, lai standartizētu EGF pieteikumu iesniegšanas 
un pārvaldības procedūras, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu (SCF), kas 
ļauj vienkāršot un paātrināt pieteikumu izskatīšanu un labāk sagatavot ziņojumus;

5. pieņem zināšanai, ka Komisija izmantos pieejamo budžetu, lai rīkotu divas EGF 
kontaktpersonu ekspertu grupas (viens loceklis no katras dalībvalsts) sanāksmes un — 
ļoti iespējams — vienlaikus arī divus seminārus ar EGF īstenošanas struktūru un sociālo 
partneru līdzdalību, lai veicinātu tīklu veidošanu starp dalībvalstīm;



6. aicina Komisiju arī turpmāk sistemātiski aicināt Parlamentu uz šādām sanāksmēm un 
semināriem saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Pamatnolīgumā par Parlamenta un 
Komisijas attiecībām; 

7. uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt sadarbību un saziņu starp visām ar EGF 
pieteikumiem saistītajām personām, tostarp jo īpaši sociālajiem partneriem un 
ieinteresētajām personām reģionālā un vietējā līmenī, lai radītu iespējami lielāku 
sinerģiju; uzsver, ka būtu jāpastiprina valsts kontaktpersonas un reģionālo vai vietējo 
īstenošanas partneru savstarpējā sadarbība, kā arī visām attiecīgajām pusēm vajadzētu 
būt skaidrībā un vienoties par komunikāciju, atbalsta pasākumiem un informācijas 
plūsmām (iekšējā struktūra, uzdevumi un pienākumi);

8. atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to svarīgo uzdevumu plaši izziņot 
paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, vietējām un reģionālajām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai kopumā par darbībām, ko finansē no 
EGF, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 12. pantā;

9. atgādina, ka saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem EGF varētu izmantot, lai atbalstītu 
pastāvīgi atlaistos darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas saistībā ar Covid-19 
izraisīto globālo krīzi, negrozot Regulu (ES) Nr. 1309/2013;

10. tādēļ prasa Komisijai jebkādā iespējamā veidā palīdzēt dalībvalstīm, kuras paredzējušas 
sagatavot pieteikumu tuvākajās nedēļās un mēnešos;

11. turklāt prasa Komisijai darīt visu iespējamo, lai izrādītu elastīgumu un pēc iespējas 
saīsinātu periodu, kas paredzēts, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem; 

12. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

13. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

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



PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2020/000 TA 2020 — 
tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 
(ES) 2020/986.)


