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Grozījums Nr. 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas paziņojums “Jaunas 
iemaņas jaunām darba vietām: paredzot 
un saskaņojot darba tirgu un vajadzību 
pēc prasmēm”1 un Eiropas Padomes 
2007. gada 14. decembrī pieņemtais “Ceļā 
uz kopīgiem elastīguma un sociālās 
drošības principiem” uzsver darbinieku 
nepārtrauktas pielāgošanās un 
nodarbinātības veicināšanu, izmantojot 
labākas apmācības iespējas visos līmeņos 
un kvalifikācijas attīstības stratēģijas, kas 
atbilst ekonomikas vajadzībām.

(3) To, ka jāpārskata daži fonda aspekti, 
lai tā darbība atbilstu izvirzītajiem 
mērķiem, parāda Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda līdzekļu zemais 
izmantojuma līmenis — no katru gadu 
pieejamās EUR 500 miljonu summas 
2007. gadā tika izmantoti tikai 
EUR 65 214 850 un 2008. gadā tikai 
EUR 14 624 972.

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas paziņojums “Jaunas iemaņas 
jaunām darba vietām: paredzot un 
saskaņojot darba tirgu un vajadzību pēc 
prasmēm” un Eiropas Padomes 
2007. gada 14. decembrī pieņemtais “Ceļā 
uz kopīgiem elastīguma un sociālās 
drošības principiem” uzsver darbinieku 
nepārtrauktas pielāgošanās un
nodarbinātības veicināšanu, izmantojot 

(3) Komisijas paziņojums “Jaunas iemaņas 
jaunām darba vietām: paredzot un 
saskaņojot darba tirgu un vajadzību pēc 
prasmēm” uzsver darbinieku 
nodarbinātības veicināšanu, izmantojot 
labākas apmācības iespējas visos līmeņos 
un kvalifikācijas attīstības stratēģijas, kas 
atbilst ekonomikas un sabiedrības 
vajadzībām saistībā ar ekoloģisku 

                                               
1 COM(2008) 868.



PE420.200v01-00 4/12 AM\769765LV.doc

LV

labākas apmācības iespējas visos līmeņos 
un kvalifikācijas attīstības stratēģijas, kas 
atbilst ekonomikas vajadzībām. 

pārstrukturēšanos un kas sekmē 
darbinieku iespējas izmantot savu 
nodarbinātības potenciālu videi 
draudzīgās darbavietās. 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3-A) Saskaņā ar jaunākajām ekonomikas 
prognozēm ES tiek paredzēts ievērojams 
bezdarba pieaugums, un tam varētu būt 
smagas sociālas sekas vairākos ES 
reģionos, jo īpaši tajos, kuros  
ekonomikas struktūra ir vāja. 

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) EGF darbības jomas paplašināšana 
ir solidāra apņemšanās, lai mazinātu 
pasaules ekonomikas un finanšu krīzes 
galveno ietekmi uz iespējām nodrošināt 
ilgtspējīgu reģionu attīstību, kā arī 
novērst atšķirību palielināšanos starp 
tiem.

Or. en
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Pamatojums

Tieši saistībā ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi, EGF regulas grozīšana šī 
priekšlikuma izpratnē ļauj Kopienām stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju un nemainīgi 
veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu reģionu attīstību.

Grozījums Nr. 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 1. punkts
Regula (EK) 1927/2006
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"1-A. Atkāpjoties no 1. panta, EGF 
sniedz atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti 
globālās finanšu un ekonomiskās krīzes
rezultātā, ar nosacījumu, ka pieteikumi 
atbilst 2. panta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem.

„1-A. EGF sniedz atbalstu arī
darbiniekiem, kuri atlaisti finanšu un 
ekonomisko krīžu rezultātā, ar nosacījumu, 
ka pieteikumi atbilst 2. panta a), b) vai 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem.”

Šī atkāpe attiecas uz visiem pieteikumiem, 
kas iesniegti pirms 2010. gada 
31. decembra.” 

Or. pt

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēta iespēja vēlreiz pārskatīt fonda intervences kritērijus, lai ar 
šī fonda līdzekļiem varētu ilglaicīgi atbalstīt darbiniekus, kuri atlaisti finanšu un ekonomikas 
krīzes rezultātā.  Ar šo grozījumu jau tagad fondā jāparedz šāda iespēja, lai izvairītos no 
atkārtotas pārskatīšanas.  Tas nepieciešams, ņemot vērā prognozes par bezdarbnieku skaita 
pieaugumu ES un pārāk stingros fonda kritērijus.  

Grozījums Nr. 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) 1927/2006
2. pants – 2. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālo ieguldījumu no EGF 
nodrošina, ja lielas strukturālas 
izmaiņas pasaules tirdzniecības 
modelī rada nopietnus 
ekonomikas traucējumus, 
piemēram, ievērojamu importa uz 
Eiropas Savienību palielināšanos 
vai ES tirgus daļas strauju 
samazināšanos attiecīgajā nozarē 
vai nozares pārvietošanos uz 
trešām valstīm, kas izraisa:

Finansiālo ieguldījumu no EGF 
nodrošina, ja lielas strukturālas 
izmaiņas pasaules tirdzniecības 
modelī rada nopietnus 
ekonomikas traucējumus, 
piemēram, ievērojamu importa uz 
Eiropas Savienību palielināšanos 
vai ES tirgus daļas strauju 
samazināšanos attiecīgajā nozarē,
vai nozares pārvietošanos uz 
trešām valstīm vai citu dalībvalsti, 
kas izraisa:

Or. pt

Pamatojums

Nosacījumus, saskaņā ar kuriem sniedz palīdzību gadījumā, kad uzņēmumu pārceļ uz trešām 
valstīm, darbinieki, kurus atlaiž uzņēmuma pārcelšanas vai pārstrukturēšanas dēļ ES 
teritorijā, varētu uzskatīt par netaisnīgiem. Tādēļ šos netaisnīgos nosacījumus groza.

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) 1927/2006
2. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansiālo ieguldījumu no EGF nodrošina, 
ja lielas strukturālas izmaiņas pasaules 
tirdzniecības modelī rada nopietnus 
ekonomikas traucējumus, piemēram, 
ievērojamu importa uz Eiropas Savienību 
palielināšanos vai ES tirgus daļas strauju 
samazināšanos attiecīgajā nozarē vai 
nozares pārvietošanos uz trešām valstīm, 
kas izraisa:

Finansiālo ieguldījumu no EGF nodrošina, 
ja lielas strukturālas izmaiņas pasaules 
tirdzniecības modelī rada nopietnus 
ekonomikas traucējumus, piemēram, 
ievērojamu importa uz Eiropas Savienību 
palielināšanos vai ES tirgus daļas strauju 
samazināšanos attiecīgajā nozarē vai 
nozares pārvietošanos uz trešām valstīm, 
kas prasa ekoloģiski pamatotu 
restrukturizāciju un izraisa:
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) 1927/2006
2. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
9 mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos 
uzņēmumos NUTS II viena reģiona vai 
divu kaimiņu reģionu NACE 2. nozarē, vai

b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
12 mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un 
vidējos uzņēmumos NUTS II viena reģiona 
vai divu kaimiņu reģionu NACE 2 nozarē, 
vai arī ilgākā laika periodā, ja tie ir vienā 
ražošanas ķēdē, vai

Or. pt

Pamatojums

Ar šo grozījumu saglabā iespēju, ka simtiem darbinieku no dažādiem uzņēmumiem 
(vairākumā  gadījumu — mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem), kas 
darbojas vienā ražošanas ķēdē vienā vai vairākās NACE 2 nozarēs, varēs izmantot fonda 
līdzekļus.

Grozījums Nr. 11
Iosif Matula

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) 1927/2006
2. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
9 mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos 
uzņēmumos NUTS II viena reģiona vai 
divu kaimiņu reģionu NACE 2. nozarē, vai

b) vismaz 500 štata vietu samazināšanu 
9 mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos 
uzņēmumos NUTS II viena reģiona vai 
divu vienas dalībvalsts vai dalībvalstu
kaimiņu reģionu NACE 2 nozarē, vai
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Or. en

Pamatojums

Svarīgi, ka reģionu kohēzija notiek Kopienas, nevis tikai valstu līmenī. Ja kaimiņu reģionos ir 
augsts bezdarba līmenis vienā nozarē, svarīgi, lai varētu piemērot EGF.

Grozījums Nr. 12
Iosif Matula

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) 1927/2006
2. pants – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vienlaicīgi vietējās iestādes veicina 
uzraudzības un informācijas kampaņas, 
lai noteiktu jaunas nodarbinātības un 
profesionālās pārkvalificēšanās iespējas 
atbilstoši katra reģiona specifiskajām 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr ir svarīgi nepārtraukti uzraudzīt samazināto štata vietu skaitu un mēģināt noteikt 
jaunas nodarbinātības iespējas reģionā.

Grozījums Nr. 13
Monica Giuntini

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) 1927/2006
2. pants – 2. daļa – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai aprēķinātu pirmā punkta a), b) un 
c) apakšpunktos minēto samazināto štata 
vietu skaitu, štata vietu samazināšanu var 
skaitīt vai nu no brīža, kad atsevišķam 
atlaistam darbiniekam darba devējs 
paziņoja par darba līguma izbeigšanu vai 

Lai aprēķinātu šā panta daļas a), b) un 
c) punktos minēto strukturāli samazināto 
štata vietu skaitu, strukturālo štata vietu 
samazināšanu var skaitīt vai nu no brīža, 
kad atsevišķam atlaistam darbiniekam 
darba devējs paziņoja par darba līguma 
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no faktiskās darba līguma izbeigšanas 
pirms tā izbeigšanās ar attiecīgo atsevišķo 
darbinieku nesaistītu iemeslu dēļ. Katrā 
gadījumā jāizvēlas viena no divām 
iespējām un jānorāda pieteikumā.

izbeigšanu vai no faktiskās darba līguma 
izbeigšanas pirms tā izbeigšanās tikai ar 
attiecīgo atsevišķo darbinieku nesaistītu 
iemeslu dēļ. Katrā gadījumā jāizvēlas viena 
no divām iespējām un jānorāda pieteikumā.

Or. it

Pamatojums

Fonda reformas mērķis ir atvieglot tā izmantošanu. Izmantojot jēdzienu „strukturālo” 
regulas darbības jomā varēs iekļaut to darbinieku kategorijas, kuri saskaņā ar specifiskiem 
valstu tiesību aktiem vairs nebūtu tiesīgi saņemt atbalstu. 

Grozījums Nr. 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) 1927/2006
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas iniciatīvas EGF var 
izmantot tādu uzraudzības, informācijas, 
EGF īstenošanai atbilstošas zināšanu bāzes 
izveidei, administratīvā un tehniskā 
atbalsta, revīzijas, kontroles un 
novērtēšanas pasākumu finansēšanai, kas 
nepieciešami regulas īstenošanai, bet ne 
vairāk kā 0,35 % no tajā gadā pieejamā 
EGF maksimālā apjoma. 

1. Pēc Komisijas iniciatīvas EGF var 
izmantot tādu uzraudzības, informācijas, 
EGF īstenošanai atbilstošas zināšanu bāzes 
izveidei, administratīvā un tehniskā 
atbalsta, revīzijas, kontroles un 
novērtēšanas pasākumu finansēšanai, kas 
nepieciešami regulas īstenošanai, bet ne 
vairāk kā 0,15 % no tajā gadā pieejamā 
EGF maksimālā apjoma. 

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) 1927/2006
10 pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

'1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā atbalstāmo darbinieku 
skaitu, piedāvātās rīcības un novērtētās 
izmaksas, cik ātri iespējams, aprēķina 
finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā varētu sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 75 %
no kopējām novērtētām izmaksām, kas 
minētas 5. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā.”

„1. Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, 
kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā atbalstāmo darbinieku 
skaitu, piedāvātās rīcības un novērtētās 
izmaksas, cik ātri iespējams, aprēķina 
finansiālo ieguldījumu un izsaka 
priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības 
gadījumā varētu sniegt pieejamo resursu 
robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 85 %
no kopējām novērtētām izmaksām, kas 
minētas 5. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā.”

Or. pt

Pamatojums

Svarīgi paaugstināt Kopienas līdzfinansējuma daļu, ņemot vērā dalībvalstu grūtības segt ar 
darbinieku atbalstu saistīto pasākumu un darbību izmaksas.

Grozījums Nr. 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) 1927/2006
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu: 

„1. EGF maksimālo ikgadējo apjomu 
attiecīgajā cenu līmenī paaugstina līdz 
EUR 1 000 000 000.”

Or. pt
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Grozījums Nr. 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) 1927/2006
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

'2. Saskaņā ar 5. pantu dalībvalsts 
24 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas veic visas atbilstošās darbības, 
kas ietvertas saskaņotajā individualizēto 
pakalpojumu paketē.”

„2. Saskaņā ar 5. pantu dalībvalsts 
30 mēnešu laikā pēc pieteikuma 
iesniegšanas veic visas atbilstošās darbības, 
kas ietvertas saskaņotajā individualizēto 
pakalpojumu paketē.”

Or. pt

Pamatojums

Lai uzlabotu ar individuālajiem pieteikumiem saistītos pasākumus un darbības, padarot tās 
efektīvākas, ir saprātīgi līdz 30 mēnešiem pagarināt termiņu šo pasākumu īstenošanai. 

Grozījums Nr. 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) 1927/2006
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. 20. pantā pēc pirmās daļas 
iekļauj jaunu daļu:

“Pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, Eiropas 
Parlaments un Padome var 
pārskatīt šo regulu, tai skaitā 
atkāpi uz noteiktu laiku, kas 
paredzēta 1. panta 1.a punktā.”

svītrots

Or. pt
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā jau bija paredzēta iespēja vēlreiz pārskatīt fonda intervences 
kritērijus, lai ar šī fonda līdzekļiem varētu ilglaicīgi atbalstīt darbiniekus, kuri atlaisti finanšu 
un ekonomiskās krīzes rezultātā.  Ar šo grozījumu jau tagad fondā jāparedz šāda iespēja, lai 
šajā sakarībā izvairītos no atkārtotas pārskatīšanas.  Tas nepieciešams, ņemot vērā 
prognozes par bezdarbnieku skaita pieaugumu ES un pārāk stingros fonda kritērijus.
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