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ĪSS PAMATOJUMS

Kā Reģionālās attīstības komiteja norādīja savā 2006. gada atzinumā, saimnieciskās darbības 
un tirdzniecības globalizācija Eiropas tirgū ir radījusi neskaitāmas priekšrocības attiecībā uz izv
ēli, konkurētspējīgām cenām, tehnoloģiskajiem jaunievedumiem un pakāpenisku pāreju no 
postindustriālās uz topošo zināšanu sabiedrību. Šī vēlamā attīstība tomēr izraisa arī tādu negat
īvu ietekmi kā darba tirgus nepastāvība un nedrošība, kas ir saistīta bezdarbnieku skaita 
pieaugumu rūpniecības centros un reģionos, kas kādreiz bijuši ļoti produktīvi. Līdztekus sal
īdzinoši ir mazinājusies darba ņēmēju turība, jo uzņēmumi ir pārcelti uz reģioniem, kuros 
darbaspēka izmaksas ir lētākas un kuri piedāvā fiskālas un cita veida priekšrocības. Uzņēmumu 
pārvietošana nav jauns fenomens. Tomēr šī fenomena attīstība, no valsts vai reģionāla mēroga 
parādības kļūstot par globāla mēroga fenomenu, mudināja Eiropas Komisiju ierosināt Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi, lai darba ņēmējiem, kuri ir zaudējuši darbu šādas uzņ
ēmumu pārvietošanas dēļ, piedāvātu zināmu finansiālu atbalstu.

Kā Komisija norāda paskaidrojumā, bezprecedenta finansiālā krīze un ekonomiskā lejupslīde, 
kas kopš 2007. gada lielākā vai mazākā mērā ir skārusi pasaules ekonomiku, „izraisīs plašu 
darbinieku skaita samazināšanu”.

Tādēļ, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds kā instruments krīzes 
ietekmes mazināšanai ir efektīvs, ļoti vēlams, lai tam piešķirtais finansējums tiktu palielināts un 
attiecīgajā izdevumu kategorijā tiktu izveidota atsevišķa budžeta pozīcija .

Komisija uzsver, ka Globalizācijas pielāgošanas fonda būtība ir solidaritātes izrādīšana darba ņ
ēmējiem, kuri zaudē savu darbu globālo notikumu izraisītu ekonomikas traucējumu dēļ. Cit
āda rīcība būtiski vājinātu iekšējā tirgus principus, kas nepieļauj tikai uz Kopienu virzītu piel
āgojumu.

Komisijas ierosinājuma būtība ir izteikti tehniska, un tas ir dalībvalstu ekspertu, sociālo 
partneru un citu ieinteresēto pušu padziļinātu apspriežu rezultāts 2008. gadā.

Atzinuma sagatavotāja jo īpaši atbalsta atsevišķas no ierosinātajām izmaiņām EGF regulā, piem
ēram, izmaiņas, kas paātrina un uzlabo piekļuvi līdzekļiem, ierobežojot samazināto darbinieku 
skaita slieksni no 1000 uz 500, to darba ņēmēju iekļaušanu EGF palīdzības saņemšanai atbilsto
šo darba ņēmēju vidū, kuri darbinieku skaita samazināšanas dēļ ir atbrīvoti no darba pirms 
atsauces perioda sākuma, kā arī EGF izmantošanas perioda pagarinājumu no 12 līdz 24 mēne
šiem.

Šī instrumenta efektivitāte balstīsies tā pielietojumā — grozītā 5. panta 2.a punktam ir izšķiroša 
nozīme, jo tajā ir paredzēti noteikumi un nepieciešamība parādīt cēlonisko saikni starp minēto 
darbinieku skaita samazināšanu un lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības mode
ļos vai finanšu un ekonomisko krīzi. Šāda konstatācija ir skaidri nepieciešama, lai šos 
neprognozējamos notikumus atšķirtu no tiem, kas ir nepārprotams darba devēja īstenotas 
sliktas pārvaldes vai konkurētnespējīgas darbības rezultāts. Nav šaubu, ka šādas obligātas 
saiknes konstatācija nebūs vienkārša un var radīt jaunas iespējas ļaunprātīgām pretenzijām. Tād
ējādi atzinuma sagatavotāja pilnībā atbalsta jaunajā 8. pantā minētos noteikumus, kas saskaņā
ar zināmiem ierobežotiem nosacījumiem atļauj izmantot EGF finanšu sagatavošanai, pārraudz
ībai, tehniskajam atbalstam, auditam un kontrolei.

Reģionālās attīstības komiteja savā 2006. gada atzinumā ierosināja, ka 2.b punktā minētais 
periods, kura laikā darbinieku skaita samazināšanas dēļ no darba tiek atbrīvots minimālais 
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darba ņēmēju skaits, būtu jāpagarina līdz 12 mēnešiem. Ir skaidrs, ka, lai globalizācijas 
ietekmes, jo īpaši tās, ko rada ekonomiskā lejupslīde, skartu visu ražošanas struktūru vai viet
ējo ekonomiku, nepieciešams ilgāks laiks. Atzinuma sagatavotāja iesniedz šo grozījumu atk
ārtotai izskatīšanai, būdama pārliecināta par tā neapšaubāmu pamatotību, ņemot vērā ierosināto 
paplašināšanu.

Komisija ierosina jauna apakšpunkta iekļaušanu 20. pantā, paredzot iespēju Eiropas 
Parlamentam un Padomei pārskatīt regulu, tostarp pagaidu atkāpi, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu. Es uzskatu, ka šādai pārskatīšanai ir jānotiek, un tādēļ ir atbilstoši jāgroza šis 
noteikums.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants  2. punkts
Regula 1927/2006
2. pants  b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Regulas 2. panta ievaddaļā aprakstītā globalizācijas ietekme uz to uzņēmumu darbiniekiem, 
kuri strādā globalizācijas skartajos uzņēmumos, bieži vien ir jūtama ilgākā laika periodā un 
to nav iespējams izmērīt 9 mēnešu īsā laikā. Pagarinot periodu līdz 12 mēnešiem, novērt
ējums būtu atbilstošāks.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants  7. punkts
Regula 1927/2006
20. pants  jauna daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„Vēlākais līdz 2011. gada 1. aprīlim 
Komisija iesniegs novērtējumu par to, kā
noteikumi ietekmē un iedarbojas uz 1. 
panta 1.a punktā minēto pagaidu atkāpi, 
un tam pievienos priekšlikumu par to, ka 
Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
šo Regulu”

Or. en

Pamatojums

Šādos ārkārtas apstākļos Eiropas Komisijai jāveic padziļināts novērtējums visā Eiropā, lai 
konstatētu pagaidu pasākumu ietekmi, kā arī jādod Parlamentam iespēja pārskatīt tiesību 
aktus.
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