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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/014 FR/Air 
France, Prantsusmaa)
(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta1 (fondi 
määrus),

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20202, eriti 
selle artiklit 12,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta3 (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline 
kokkulepe), eriti selle punkti 13,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette 
nähtud kolmepoolset menetlust,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0065/2014),

A. arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste 
tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise 
hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B. arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning 
see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. 
aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 

1 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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(fond) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 
2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C. arvestades, et määruse (EL) nr 1309/20131 vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral 
kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete 
hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise 
tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, lühendades selleks 
hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate 
ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise 
stiimuleid; 

D. arvestades, et Prantsusmaa esitas taotluse EGF/2013/014 FR/Air France, et saada fondist 
rahalist toetust seoses 1. juulist 2013 kuni 31. oktoobrini 2013 kestnud vaatlusperioodil ja 
pärast seda toimunud 5213 töötaja (kellest 3886 osaleb eeldatavalt meetmetes) 
koondamisega, mis on seotud liidu turuosa vähenemisega lennutranspordis; 

E. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele; 

1. märgib, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud; nõustub 
seetõttu komisjoniga, et Prantsusmaal on õigus selle määruse alusel rahalist toetust saada;

2. märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 
20. detsembril 2013, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 24. juulini 2014 ja komisjon tegi 
oma hinnangu teatavaks 11. novembril 2014; 

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid 
Prantsusmaa ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud 
töötajatele 6. novembril 2013, varakult enne otsust ja isegi taotlust esildatud 
kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

4. on seisukohal, et Air France’i koondamised on seotud maailma kaubanduses 
üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, mille tõttu liidu turuosa 
lennutranspordis langeb, eriti seoses Pärsia lahe piirkonna kolme peamise lennuettevõtja 
märkimisväärse tõusuga, ning seda suundumust süvendab veelgi ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis; 

5. märgib, et Air France’i koondamised avaldavad eeldatavasti negatiivset mõju Île-de-
France’i piirkonnale, mis seisab silmitsi veel ühe kollektiivse koondamisega, kuna 
autotootja Peugeot Citroën Automobile (PSA) tootmisüksus Aulnay’s suletakse täielikult 
2014. aastal;

6. märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 3886 
koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle järgmisi meetmeid: töötajatele suunatud 
nõustamisteenused ja kutsenõustamine, koolitus, ettevõtte loomise toetus, korrapärane 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).
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teavitus- ja teabevahetustegevus, ümberõppetoetus ja liikuvustoetus;

7. väljendab heameelt ümberõppetoetuseks eraldatud 21 580 020 euro üle, mida makstakse 
kuni congé de reclassement’i lõpuni ning mis moodustab 70 % töötaja viimasest 
brutopalgast; märgib asjaolu, et määruses (EL) nr 1309/2013 on seatud selliste toetuste 
piiranguks 35 % asjaomase juhtumi puhul kasutusele võetavatest fondi vahenditest, kuid 
rõhutab, et Prantsusmaa esitas taotluse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 546/20091, mida 
kohaldatakse kuni 2013. aasta lõpuni esitatud taotlustele ja mis võimaldab fondi 
vahendeid teatavate eritoetuste puhul, nt ümberõppetoetus ja ettevõtte loomise toetus, 
kasutada palju suuremal määral;

8. on vastu fondi kasutamisele koondamiste rahastamiseks; pooldab, et seda fondi tuleks 
kasutada selleks, et aidata töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

9. tuletab meelde, et fondi vahendid peaksid aitama toetusesaajatel tööturule tagasi 
pöörduda ning nad ei peaks asendama töötaja palka pärast tema koondamist; märgib, et 
seda eesmärki saab palju paremini saavutada praegu kehtiva määruse (EL) nr 1209/2013 
sätete kaudu;

10. väljendab heameelt, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud 
sihtrühma kuuluvate toetusesaajate esindajate ja sotsiaalpartneritega konsulteerides: 
koolitus, töötajatele suunatud nõustamisteenused, ettevõtte loomise toetus, 
ümberõppetoetus, liikuvustoetus;

11. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes 
neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud 
oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte 
üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

12. märgib kahetsusega, et enamik koondatud töötajatest on vanuses 55–64 aastat; peab 
tervitatavaks ettevõtte loomise toetuse alla kuuluvat eristiimulit võtta tööle üle 55-aastasi 
töötajaid;

13. rõhutab, et fondi määruse artikli 6 kohaselt tuleb tagada, et fond toetaks koondatud 
töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib 
kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja 
pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille 
võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega 
äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

14. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav 
teave ei sisalda teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest 
rahastatavaid meetmeid, kuid osutab koondava ettevõttega sõlmitud kirjalikule 
kokkuleppele, et ta ei saa samadele meetmetele rahalist toetust muudest liidu 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, ELT L 167, 29.6.2009, lk 
26.
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rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva 
analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele 
eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

15. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

16. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja 
komisjonile.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/014 FR/Air 
France, Prantsusmaa)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta1, eriti selle artikli 
12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 
1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/20062,
 
võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20203, eriti selle 
artiklit 12, 

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta4, eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (fond) on loodud selleks, et osutada 
täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste 
struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 12 kohaselt on fondi kasutamise 
ülemmäär 150 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades).

(3) Prantsusmaa esitas taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes Air France 
toimunud koondamistega 20. detsembril 2013 ja esitas lisateavet kuni 24. juulini 2014. 

1 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
4 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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Taotlus vastab rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 
1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 25 937 813 euro 
eraldamiseks.

(4) Seega tuleks Prantsusmaa rahalise taotluse rahuldamiseks võtta kasutusele fondi 
vahendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 25 937 813 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja
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SELETUSKIRI

I. Taust
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (fond) asutati selleks, et osutada täiendavat 
abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärgede 
tõttu. 

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020)1 artikli 12 sätetele ning määruse (EÜ) nr 1927/20062 
artiklile 12 ei tohi fondi aastane maksimumsumma ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta 
hindades). Vastav summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluse kohaselt ning vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 
2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)3 punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks 
(taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi 
kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Air France’i taotlus ja komisjoni ettepanek 
Komisjon esitas 11. novembril 2014 ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise 
kohta Prantsusmaale vahendite eraldamiseks, et toetada maailmakaubanduses üleilmastumise 
tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist 
tööturule.

Kõnealune taotlus on kahekümnes, mida tuleb 2014. aasta eelarve raames käsitleda, ning 
puudutab fondist Prantsusmaa kasuks kokku 25 937 813 euro kasutuselevõtmist. See 
puudutab vaatlusperioodil 1. juulist 2013 kuni 31. oktoobrini 2013 ning sellele järgneval 
perioodil toimunud 3886 koondamist, mis on seotud sama kollektiivse koondamisega. Taotlus 
põhineb fondi määruse artikli 2 punktil a, mille sekkumiskriteeriumide kohaselt peab 
liikmesriigi ettevõttes olema nelja kuu jooksul koondatud vähemalt 500 töötajat.

Taotlus saadeti komisjonile 20. detsembril 2013. Komisjon leidis, et taotlus vastab määruse 
(EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis a sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

Prantsusmaa ametiasutuste osutatavate andmete kohaselt on rahvusvahelist 
lennutransporditurgu tabanud tõsised majandushäired, eelkõige ELi turuosa vähenemine. 
Ajavahemikul 2008–2012 suurenes ülemaailmse liikluse maht 4,6% aastas. See on osa alates 
1970. aastast täheldatavast pikaajalisest kasvusuundumusest. Lennuliiklus Euroopa ja muu 
maailma vahel kasvab siiski aeglasemalt (2,4%), mistõttu on vähenenud EL-27 
lennutranspordi turuosa, mõõdetuna tulu-reisija-kilomeetrites (RPK).

1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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2013. aasta kohta kättesaadavad andmed1 osutavad, et ajavahemikul 2008–2012 valitsenud 
suundumus jätkub. Euroopa lennuliikluse maht suurenes 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 
3,8% (vähem kui maailma keskmine 5,2%) ja Euroopa turuosa maailma lennuliikluses on 
38% (mõõdetuna tulu-reisija-kilomeetrites), mis on ühe protsendipunkti võrra vähem kui 
2012. aastal. Lähis-Ida piirkonna lennuliikluse maht kasvab maailmas kõige kiiremini – 
10,9% 2013. aastal, kusjuures selle piirkonna turuosa maailma lennuliiklusturul on 9%.

Selliste struktuurimuutuste negatiivset mõju võimendavad muud tegurid nagu 
majanduskriisist tingitud nõudluse vähenemine ja naftahindade kasv (kütusekulu moodustab 
mõnikord peaaegu kolmandiku istekoha/kilomeetri kulust).

Prantsusmaa ametiasutused väidavad, et Pärsia lahe piirkonna kolme peamise lennuettevõtja 
pikamaalendude lennukipargi suurenemine oli ootamatu ja märkimisväärne.

Kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab järgmisi meetmeid 
3886 koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle: töötajatele suunatud nõustamisteenused ja 
kutsenõustamine, koolitus, ettevõtte loomise toetus, korrapärane teavitus- ja 
teabevahetustegevus, ümberõppetoetus ja liikuvustoetus.

Prantsusmaa ametiasutuste arvamuse kohaselt moodustavad 6. novembril 2012. aastal 
algatatud meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad 
endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule. 

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Prantsusmaa 
ametiasutused oma taotluses kinnitanud, et:

 fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on siseriikliku õiguse 
või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute vastutusalas;

 meetmed on ette nähtud töötajate toetamiseks ja neid ei kasutata ettevõtete 
või sektorite ümberstruktureerimiseks;

 meetmetele ei anta rahalist toetust muudest liidu fondidest või 
rahastamisvahenditest.

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega teatas Prantsusmaa komisjonile, et rahalise toetuse 
andmist haldab tööhõive- ja tervishoiu ministeeriumi juurde kuuluv töö ja kutsehariduse 
osakond DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle). Makseid 
haldab sama ministeeriumi talitus Département Financiement, Dialogue et Contrôle de 
Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG). 
Sertifikaate väljastab Nantes’i rahanduse peadirektoraadi sertifitseerimisosakond (Pôle de 
Certification).

1 http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf
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III. Menetlus
Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse 
kokku 25 937 813 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 51).

See on kahekümnes ümberpaigutamise ettepanek eelarvepädevatele institutsioonidele fondi 
kasutuselevõtuks 2014. aasta jooksul. 

Kolmepoolne menetlus seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud 
korras, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele kaasatakse protsessi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub 
konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi. 
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LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)56456

Hr Jean Arthuis
eelarvekomisjoni esimees
ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise 
kohta juhtumi EGF/2013/014 FR/Air France, Prantsusmaa puhul (COM(2014)701)

Austatud härra esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) 
käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2013/014 FR/Air France, 
Prantsusmaa puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist 
kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned 
märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse 
(EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktil a ja puudutab Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest Air 
France koondatud 5213 töötajat vaatlusperioodil 1. juulist 2013 kuni 31. oktoobrini 2013;

B) arvestades, et Prantsusmaa ametivõimude väitel on lennundussektorit tabanud tõsised 
majandushäired, eelkõige ELi turuosa vähenemine; 

C) arvestades, et Prantsusmaa ametivõimude väitel on Air France’i turusituatsiooni 
nõrgenemist põhjustanud kaubanduse struktuurimuutuste negatiivset mõju võimendavad 
muud tegurid, nagu majanduskriisist tingitud nõudluse vähenemine ja naftahindade kasv;

D) arvestades, et 59,75% töötajatest, kellele meetmed on suunatud, on mehed, ja 40,25% 
naised; arvestades, et 68,94% töötajatest on vanuses 55–64 aastat ja 31,03% töötajatest on 
vanuses 25–54 aastat;

E) arvestades, et enamik (72,13%) koondatud töötajatest on tehnilised töötajad ja 
töödejuhatajad, 15,62% on keskastme juhid, 10,47% töötajad ning 1,78% tippjuhid.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Prantsusmaa 
taotlust käsitleva resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
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1. nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (EÜ) nr 
1927/2006 artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on 
Prantsusmaal õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust; juhib siiski 
tähelepanu asjaolule, et taotletud summa on väga suur; mõistab, et õiguslik alus ei 
võimalda komisjonil taotletud summat vähendada; 

2. märgib, et tegemist on summa suuruse poolest suurima taotlusega alates EGFi 
käivitamisest; 

3. on seisukohal, et mitme sellise ulatusega taotluse korral on risk fondi vahendite 
ammendumiseks, mis ei jäta mõistlikuma suurusega taotluste rahuldamiseks piisavalt 
vahendeid; märgib, et senini ei ole reserve veel kordagi täielikult kasutusele võetud;

4. märgib, et selle taotluse esitamine langes eelmise EGFi määruse kohaldamisalasse, mille 
alusel võimaldati vahendeid palju heldemalt kasutada eritoetusteks, nagu 
ümberõppetoetus ja ettevõtte loomise toetus; 

5. märgib, et tulenevalt asjaomase ettevõtte eriolukorrast on tööandja kohus tasuda 
kõrvalmeetmete maksumus täies ulatuses, et tagada koondatud töötajate 
ümberpaigutamine; märgib seetõttu, et Air France’i endiste töötajate toetuseks ei ole ette 
nähtud riiklikku sekkumist; 

6. väljendab kahetsust seoses otsusega kulutada 51,8 miljoni euro suurusest toetusest (millest 
26 miljonit eurot moodustab ELi rahastamine) vaid 6,28% koolituseks, s.o aktiivseteks 
tööturumeetmeteks; on veendunud, et see läheb lahku põhimõtetest, mille alusel EGF 
loodi; märgib, et taotluses individuaalseteks teenusteks ette nähtud toetuste suur osakaal 
(42%) ei ole kooskõlas kehtiva määruse sätetega (maksimummäär 35%); 

7. tuletab meelde, et fondi vahenditega tuleks toetada toetusesaajate tagasipöördumist 
tööturule, mitte maksta neile asenduspalka pärast koondamist; märgib, et seda eesmärki 
on palju lihtsam saavutada praegu kehtiva määruse sätete abil; 

8. märgib kahetsusega, et enamik koondatud töötajaid on vanuses 55 kuni 64 aastat; 
väljendab heameelt diferentseeritud stiimulite üle ettevõtte loomise toetusmeetme raames 
üle 55-aastaste töötajate töölevõtmiseks; 

9. märgib, et fondi toetuse rakendamisega seotud kulud on proportsionaalselt madalad 
võrreldes individuaalseteks teenusteks taotletud summadega; väljendab rahulolematust 
asjaoluga, et vahendeid ei ole eraldatud teabe- ja avalikustamismeetmeteks, mis oleks eriti 
vajalik ja soovitav konkreetse taotluse rakendamisest ja tulemustest teavitamiseks. 

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG, 

tegevesimees, esimene aseesimees
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LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS
Eelarvekomisjoni esimees
Euroopa Parlament
ASP 09 G 205
1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema:Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kolm Euroopa Komisjoni 
ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. 
Minu arusaamise kohaselt on eelarvekomisjonil kavas võtta neid ettepanekuid puudutavad 
raportid vastu komisjoni järgmistel koosolekutel.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) rahaliste toetuste maksmise 
eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega 
(EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–
2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, ning Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta) punktis 13.

– COM(2014)0630 on ettepanek eraldada EGFist 1 426 800 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Soomes Rauma piirkonnas tegutsevast 
ettevõttest STX Finland Oy koondatud 634 töötaja tööturule tagasitoomist.

– COM(2014)0662 on ettepanek eraldada EGFist 918 000 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest 
GAD société anonyme simplifiée koondatud 760 töötaja tööturule tagasitoomist.

– COM(2014)0672 on ettepanek eraldada EGFist 1 890 000 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Itaalias tegutsevast ettevõttest 
Whirlpool Europe S.r.l. ning tema viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja 
juures koondatud 608 töötaja tööturule tagasitoomist.
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– COM(2014)0699 on ettepanek eraldada EGFist 1 259 610 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poolas tegutsevast ettevõttest Fiat Auto 
Poland ning tema 21 tarnija juures koondatud 1079 töötaja tööturule tagasitoomist.

– COM(2014)0701 on ettepanek eraldada EGFist 25 937 813 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest Air 
France koondatud 5213 töötaja tööturule tagasitoomist.

– COM(2014)0702 on ettepanek eraldada EGFist 6 444 000 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Kreekas tegutsevast ettevõttest 
Odyssefs Fokas S.A. koondatud 600 töötaja tööturule tagasitoomist.

Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada 
anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega 
Euroopa Komisjoni esildatud eelnimetatud summade eraldamisele. 

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA
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