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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/2014/014 DE/Aleo 
Solar, Saksamaa)
(COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

– 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 1927/20061 (edaspidi „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 (edaspidi „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 (A8-0030/2015),

A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi 
töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste 
tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B. arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik 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 võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 

1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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(edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 
2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C. arvestades, et fondi määruse 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 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks 
hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate 
ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada ettevõtte loomise 
stiimuleid;

D. arvestades, et Saksamaa esitas taotluse EGF/2014/014 DE/Aleo Solar fondist rahalise 
toetuse saamiseks seoses 657 töötaja koondamisega vaatlusperioodil, mis kestis 7. märtsist 
2014 kuni 7. juulini 2014, ning pärast seda (390 töötajat koondati NACE Rev. 2 osa 26 
(„Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine”) alla kuuluvas majandussektoris 
tegutsenud ettevõttest aleo solar AG ning veel 267 töötajat koondati selle kahest 
tütarettevõttest), kusjuures meetmetes osaleb eeldatavasti 476 töötajat ning koondamised 
on seotud liidu ettevõtete turuosa vähenemisega päikeseenergiasektoris; 

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

1. märgib, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud, ja 
nõustub seega komisjoniga, et Saksamaal on õigus saada nimetatud määruse alusel 
rahalist toetust;

2. märgib, et Saksamaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29. 
juulil 2014, seejärel esitasid nad selle kohta lisateavet 23. septembrini 2014 ja komisjon 
tegi oma hinnangu teatavaks 16. detsembril 2014; 

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Saksamaa 
ametiasutused alustada individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele 11. 
aprillil 2014. aastal, st varakult enne otsuse saamist selle kohta, kas kavandatava 
kooskõlastatud paketi jaoks eraldatakse fondist vahendeid või mitte, ning isegi enne 
sellekohase taotluse esitamist;

4. on seisukohal, et koondamised ettevõttes aleo solar AG on seotud maailmakaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, mille käigus Hiina tuluosa 
on ajavahemikul 2005–2011 kasvanud 11 % asemel 45 %-ni, kuid Saksamaa osa on 
langenud 64 % asemel 21 %-ni; märgib, et kuna Hiinas on tekkinud tohutu 
päikesepaneelide tootmisvõimsuse ülejääk, mille ärakasutamisega ei tule toime ei Hiina 
enda tarbijad ega ka maailmaturg, odavnesid hinnad ELis 2011. aastal 2010. aastaga 
võrreldes 40 % ja langesid aleo solar AG tootmiskuludest allapoole; märgib, et 2013. 
aastal kiitis EL heaks täiendava tollimaksu Hiinast pärit päikesepaneelidele ja 
miinimumhinna, mis on aga ikka Saksa tootjate tootmiskuludest väiksem;

5. märgib, et 2010. aastal oli ettevõtte aleo solar AG käive 550 miljonit eurot ja kasum 43 
miljonit eurot, ent alates 2011. aastast hakkas see kiiresti kahanema ning 2013. aastaks oli 
tegemist juba 92 miljoni euro suuruse kahjumiga; rõhutab, et hoolimata mitmesugustest 
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restruktureerimispüüetest ja tõhususe parandamise alastest jõupingutustest ei õnnestunud 
ettevõttel uuesti kasumisse jõuda;

6. märgib, et tegemist on teise päikesepaneelide tootmise valdkonnas esitatud fondist toetuse 
saamise taotlusega, kuid neid esitatakse kindlasti veel;

7. märgib, et koondamised ettevõttes aleo solar AG mõjuvad kindlasti kahjulikult kogu 
Prenzlau/Brandenburgi piirkonnale, kus sissetulek elaniku kohta jääb riigi keskmisele 
tunduvalt alla ning ka töötuse määr on Saksamaa kõrgeim (vastavad näitajad 15,5 % ja 
16,4 %); toonitab, et ettevõttest aleo solar AG koondatud töökohtade juurdearvestamine 
suurendab töötuse määra 0,9 %; peab kahetsusväärseks, et koondatud töötajatel puuduvad 
suhteliselt madala rahvastikutiheduse ja potentsiaalsete tööandjate vähesuse tõttu 
väljavaated kiiresti uue samaväärse töö leidmiseks; kõnealuses piirkonnas on enamasti 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning ainult 10 ettevõttes (0,3 %) on rohkem kui 
249 töötajat (aleo solar AG oli üks neist suurtest tööandjatest;

8. märgib, et kaasrahastatav kooskõlastatud individuaalne teenustepakett sisaldab 476 
koondatud töötaja tööturule tagasipöördumiseks järgmisi meetmeid: 
kutsekoolitusmeetmed, karjäärinõustamine ja juhendamine, sarnases olukorras olevate 
töötajate rühmade ja õpikodade tegevus, ettevõtlusalane nõustamine, piirkondadevahelise 
liikuvusega seotud nõustamine, töökohaotsingud elukutselise töökohaleidja abil, hilisem 
juhendamine töötajate jaoks, kes on leidnud uue töökoha, kuid vajavad nõu selle 
säilitamiseks või seoses asjaoluga, et uus töökoht eeldab elukohavahetust, ning 
koolitustoetus, mis moodustab 60 % töötaja varasemast netosissetulekust (kooskõlas fondi 
määruse artikli 7 lõike 1 punktiga b);

9. märgib, et ametiasutuste kava kulutada maksimaalne lubatud summa (35 % kõikidest 
kulutustest) toetustele, täpsemalt koolitustoetusele (Transferkurzarbeitergeld), mis 
moodustab 60 % või 67 % (sõltuvalt toetusesaaja perekonnaseisust) töötaja varasemast 
netosissetulekust, on kooskõlas Saksamaal töötuks jäänud töötajate puhul järgitavate 
tavadega; märgib, et koolitustoetus ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid ning see 
on seotud range kohustusega osaleda koolitustel ja muudes organiseeritud tegevustes;

10. peab kiiduväärseks asjaolu, et kooskõlastatud individuaalse teenuste paketi koostamisel on 
konsulteeritud sihtrühmaks olevate toetusesaajate esindajatega ning arvesse on võetud ka 
piirkonna ja ettevõtluskeskkonna potentsiaali;

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

12. märkis, et likvideerija müüs Prenzlau tootmisüksuse ühele Aasia konsortsiumile, kes on 
tagasi võtnud 164 aleo solar AG koondatud töötajat; märgib, et Saksamaa ametiasutused 
on lubanud nendel töötajatel fondi rahastatud meetmetes osaleda, põhjendades seda 
väitega, et nende uue töökoha kindlus ei olnud varem teada;

13. märgib, et 104 töötajat koondati Oldenburgis asuvast halduskeskusest, kuid fondi 
rahastatavad meetmed neid ei hõlma; märgib, et selles piirkonnas on tööhõive olukord 
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oluliselt paljutõotavam;

14. peab kahetsusväärseks, et koondatud töötajate oht jääda pikaajaliseks töötuks on suur, 
ning toonitab seega, kui olulised on meetmed, mille abil ergutada töötajaid otsima tööd ka 
vahetust ümbrusest kaugemal ning võtma vastu tööpakkumisi muudest piirkondadest;

15. on seisukohal, et 55–64-aastaseid ja 15–29-aastaseid töötajaid ähvardab suurem 
pikaajalise töötuse ja tööturult kõrvaletõrjutuse oht; on seetõttu seisukohal, et nendel 
töötajatel on seoses individuaalsete teenuste pakkumisega erivajadused;

16. tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse 
teenustepaketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest 
oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale 
majandusele;

17. rõhutab, et fondi toetusest 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;

18. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

20. 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 (taotlus 
EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Saksamaa)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

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 1927/20061, eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2, eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) on asutatud selleks, et 
osutada abi töötajatele, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on 
lõpetanud oma tegevuse maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud 
oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, määruses (EÜ) nr 546/20093 käsitletud 
ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise tõttu või uue ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tõttu, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20134 artikkel 12 võimaldab aastas 
kasutusele võtta maksimaalselt 150 miljoni euro ulatuses fondi vahendeid (2011. aasta 
hindades). 

(3) Seoses ettevõttes aleo solar AG ja selle kahes tütarettevõttes toimunud koondamistega 
Saksamaal esitas Saksamaa 29. juulil 2014 taotluse EGFi vahendite 
kasutuselevõtmiseks ja saatis lisateavet, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 
1309/2013 artikli 8 lõikega 3. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise 
nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
3 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).

4 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
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(4) Seetõttu tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Saksamaa taotluse 
rahuldamiseks rahalist toetust summas 1 094 760 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 1 094 760 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 loodi selleks, et osutada täiendavat abi 
töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel. 

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 
artikli 12 sätetele ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 
miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse 
määratlemata otstarbega assigneeringuna.

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

II. Taotlus Aleo Solar ja komisjoni ettepanek 
Komisjon kiitis 16. detsembril 2014. aastal heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta vahendite eraldamiseks Saksamaale, et toetada globaliseerumisest 
tingitud maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tõttu koondatud töötajate 
tagasipöördumist tööturule.

See on neljas taotlus, mida 2014. aasta eelarve raames käsitletakse, ja see puudutab fondist 
Saksamaa kasuks kokku 1 094 760 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 657 töötaja 
koondamist vaatlusperioodil, mis kestis 7. märtsist 2014 kuni 7. juulini 2014. Taotlus põhineb 
fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist 
toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne 
liikmesriigi ettevõttest koondatud vähemalt 500 töötajat või on tegevuse lõpetanud vähemalt 
500 füüsilisest isikust ettevõtjat, kusjuures see hõlmab ka nimetatud ettevõtte tarnijate või 
tootmisahela järgmise etapi tootjate juurest koondatud töötajaid või tegevuse lõpetanud 
füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Taotlus esitati komisjonile 29. juulil 2014. Komisjon leidis, et taotlus vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 
punktis a sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

Saksamaa ametiasutuste esitatud andmete kohaselt on aleo solar AG vaid üks paljudest 
Euroopa päikeseenergiasektori ettevõtjatest, kes on viimaste aastate jooksul (alates 2010. 
aastast) maksejõuetuks muutunud, päikeseenergia valdkonnas tegutsemisest loobunud, 
tootmise täielikult või osaliselt lõpetanud või Hiina investorite poolt ära ostetud. 

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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Ajavahemikul 2005–2011 kasvas Hiina tuluosa 11 % asemel 45 %-ni, kuid Saksamaa osa 
langes 64 % asemel 21 %-ni.

Hiinas on tekkinud tohutu päikesepaneelide tootmisvõimsuse ülejääk, mille ärakasutamisega 
ei tule toime ei Hiina enda tarbijad ega ka maailmaturg. Sellele lisaks on nõudlus maailmas 
vähenenud ning hinnad on langenud. Kuna Hiinas on tootjatel võimalik saada kohalikku 
rahalist toetust ning praegune Hiina viisaastakuplaan (2011–2015) näeb ette kõnealuse sektori 
tähtsustamist, on nendel ettevõtetel võimalik tegevust jätkata ja isegi kasvada, müües 
toodangut odavalt välisturgudele. Hiina toodangust enam kui 90 % läheb ekspordiks ning 
sellest 80 % eksporditakse ELi. 2011. aastal odavnesid hinnad ELis 2010. aastaga võrreldes 
40 % ja langesid aleo solar AG tootmiskuludest allapoole. 2013. aastal kiitis EL heaks 
täiendava tollimaksu Hiinast pärit päikesepaneelidele ja miinimumhinna, mis on aga ikka 
Saksa tootjate tootmiskuludest väiksem.

2010. aastal oli ettevõtte aleo solar AG käive 550 miljonit eurot ja kasum 43 miljonit eurot, 
ent alates 2011. aastast hakkas see kiiresti kahanema ning 2013. aastaks oli tegemist juba 92 
miljoni euro suuruse kahjumiga. Hoolimata mitmetest restruktureerimispüüetest ja tõhususe 
parandamise alastest jõupingutustest ei õnnestunud ettevõttel uuesti kasumisse jõuda, nii et 
aleo solar AG likvideeriti ning ta sulges või müüs oma ehitised, samal ajal kui mõned teised 
kahjumis olevad Saksamaa päikeseenergiasektori äriühingud viisid tootmise Kaug-Itta, nt 
Malaisiasse. 

Kaasrahastatav kooskõlastatud individuaalne teenustepakett sisaldab 476 koondatud töötaja 
tööturule tagasipöördumiseks järgmisi meetmeid: kutsekoolitusmeetmed, karjäärinõustamine 
ja juhendamine, sarnases olukorras olevate töötajate rühmade ja õpikodade tegevus, 
ettevõtlusalane nõustamine, piirkondadevahelise liikuvusega seotud nõustamine, 
töökohaotsingud elukutselise töökohaleidja abil, hilisem juhendamine töötajate jaoks, kes on 
leidnud uue töökoha, kuid vajavad nõu selle säilitamiseks või seoses asjaoluga, et uus töökoht 
eeldab elukohavahetust, ning koolitustoetus, mis moodustab 60 % töötaja varasemast 
netosissetulekust. 

Saksamaa ametiasutuste arvamuse kohaselt moodustavad 11. aprillil 2014. aastal algatatud 
meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi ja kujutavad endast aktiivseid 
tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel tööturule naasta. 

Saksamaa ametiasutused on taotluses kinnitanud, et:

– kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel 
järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– riigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on 
täidetud;

– juhul kui töötajaid koondanud ettevõtted on pärast koondamisi tegevust 
jätkanud, on nad täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused 
ning oma töötajaid vastavalt toetanud;
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– kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega 
rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

– kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; 

– fondi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse 
normidele.

Juhtimis- ja kontrollisüsteemide seisukohast on Saksamaa komisjonile teatanud, et rahalist 
toetust hakkavad haldama samad töö- ja sotsiaalministeeriumi (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) organid, mis haldavad ESFi vahendeid. Riiklikud eel- ja kaasrahastamise 
allikad on riigieelarve ja Bundesagentur für Arbeit (föderaalne tööhõiveamet), kes tagavad 
riigi 40 % suuruse osa rahastamise.

III. Menetlus
Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele 
ümberpaigutamistaotluse summas 1 094 760 eurot. 

See on 2015. aastal seni neljas ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele 
institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks esitatud.

Kolmepoolne menetlus seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud 
kujul, 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(2015)430

Jean Arthuis
Eelarvekomisjoni esimees
ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite 
kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Saksamaa puhul 
(COM(2014)726/1)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev 
töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/014 DE/Aleo Solar korral ja 
võtsid vastu järgmise arvamuse.
Komisjon ja töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse puhul. 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 kõnealune taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
määruse (EÜ) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktil a ning puudutab 657 töötajat, kes 
koondati ettevõttes aleo solar AG ja tema kahes tütarettevõttes aleo solar Dritte Produktion 
GmbH (Prenzlau) ja aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), mis tegutsesid NACE 
Rev. 2 osa 26 „Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine” alla kuuluvas 
majandussektoris; arvestades, et koondamised toimusid NUTS 2. tasandi piirkonnas 
Brandenburgis asuvates ettevõtetes 7. märtsist 2014 kuni 7. juulini 2014 kestnud 
vaatlusperioodi jooksul;

B) arvestades, et selleks, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses 
üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Saksamaa, et aleo 
solar AG oli Saksamaa äriühing, mis kuulus äriühingusse Robert Bosch Group, millel olid 
tootmisettevõtted Hispaanias, Itaalias, Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Inglismaal, 
ning millest mitmed on viimaste aastate jooksul turuosa kahanemise tõttu ära müüdud; 

C) arvestades, et ajavahemikul 2005–2011 kasvas Hiina tuluosa 11 % asemel 45 %-ni, kuid 
Saksamaa osa langes 64 % asemel 21 %-ni. 



RR\1052221ET.doc 13/17 PE546.792v02-00

ET

D) arvestades, et Hiinas on tekkinud tohutu fotoelektriliste moodulite tootmisvõimsuse 
ülejääk, mille ärakasutamisega ei tule toime ei Hiina enda tarbijad ega ka maailmaturg; 
sellele lisaks on nõudlus maailmas vähenenud ning hinnad on langenud; arvestades, et 
Hiina toodangust enam kui 90 % läheb ekspordiks ning sellest 80 % eksporditakse ELi;

E) arvestades, et 2011. aastal odavnesid hinnad ELis 2010. aastaga võrreldes 40 % ja langesid 
aleo solar AG tootmiskuludest allapoole; 2013. aastal kiitis EL heaks täiendava tollimaksu 
Hiinast pärit päikesepaneelidele ja miinimumhinna, mis on aga ikka veel Saksa tootjate 
tootmiskuludest väiksem;

F) arvestades, et enamik (55 %) töötajatest, kellele meetmed on suunatud, on mehed, ja 45 % 
naised; arvestades, et 69,7 % töötajatest on vanuses 30–54 aastat ja 20,6 % töötajatest on 
vanuses 55–64 aastat;

G) arvestades, et koondamistel on märgatav kahjulik mõju Prenzlau/Brandenburgi piirkonna 
majandusele; arvestades, et sissetulek elaniku kohta on riigi keskmisest tunduvalt väiksem 
ning et Uckermarki ja Prenzlau piirkonnas on kõige kõrgemad töötuse määrad Saksamaal, 
vastavalt 15,5 ja 16,4 % (2014. aasta mai seisuga);

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Saksamaa 
taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (EÜ) 
nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktil a; nõustub komisjoniga, et kõnealuses määruses 
sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Saksamaal õigus saada kõnealuse 
määruse alusel rahalist toetust;

2. märgib, et see on teine fondi toetuse saamise taotlus, mis on seotud töötajate 
koondamisega päikesemoodulite tootmise valdkonnas, ning mõlemad taotlused põhinevad 
kaubandusega seotud üleilmastumisel; 

3. märkis, et likvideerija müüs Prenzlau tootmisüksuse ühele Aasia konsortsiumile, kes on 
tagasi võtnud 164 aleo solar AG koondatud töötajat; märgib, et Saksamaa ametiasutused 
on lubanud nendel töötajatel fondi rahastatud meetmetes osaleda, põhjendades seda 
väitega, et nende uue töökoha kindlus ei olnud varem teada;

4. märgib, et 104 töötajat koondati Oldenburgis asuvast halduskeskusest, kuid fondi 
rahastatavad meetmed neid ei hõlma; märgib, et selles piirkonnas on tööhõive olukord 
oluliselt paljutõotavam;

5. märgib, et ametiasutuste kava kulutada maksimaalne lubatud summa (35 % kõikidest 
kulutustest) toetustele, täpsemalt koolitustoetusele (Transferkurzarbeitergeld), mis 
moodustab 60 % või 67 % (sõltuvalt toetusesaaja perekonnaseisust) töötaja varasemast 
netosissetulekust, on kooskõlas Saksamaal töötuks jäänud töötajate puhul järgitavate 
tavadega;

6. märgib seepärast, et fondi vahenditest ei pakuta osalejatele mingeid täiendavaid 
koolitustoetusi; lisaks tuleks ergutada ka rohkemate individuaalsete ja põhjalike meetmete 
kasutamist;

7. peab kahetsusväärseks, et koondatud töötajatel puuduvad suhteliselt madala 
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rahvastikutiheduse ja potentsiaalsete tööandjate vähesuse tõttu väljavaated kiiresti uue 
samaväärse töö leidmiseks; märgib, et piirkonnas tegutsevad peamiselt väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad ning ainult kümnel ettevõttel (0,3 %) on rohkem kui 249 
töötajat (aleo solar AG oli üks suurtest tööandjatest); 

8. peab kahetsusväärseks, et koondatud töötajate oht jääda pikaajaliseks töötuks on suur, 
ning toonitab seega, kui olulised on meetmed, mille abil ergutada töötajaid otsima tööd ka 
vahetust ümbrusest kaugemal ning võtma vastu tööpakkumisi muudest piirkondadest;

9. on seisukohal, et 55–64-aastaseid ja 15–29-aastaseid töötajaid ähvardab suurem 
pikaajalise töötuse ja tööturult kõrvaletõrjutuse oht; on seetõttu seisukohal, et nendel 
töötajatel on seoses individuaalsete teenuste pakkumisega erivajadused; 

10. tuletab meelde, et kooskõlas määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalsete 
teenuste paketi koostamisel ette näha tööturu tulevasi väljavaateid ja seal vajalikke oskusi 
ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele. 

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG, 

tegevesimees, esimene aseesimees

c.c. Thomas Händel
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LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS
Esimees
Eelarvekomisjon
Euroopa Parlament
ASP  09 G 205
B 1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kuus Euroopa Komisjoni 
ettepanekut Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi („fond”) kasutuselevõtmise 
kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 26. veebruaril kavas vastu võtta raportid kõigi kuue 
ettepaneku kohta:

– COM(2014)0725 on ettepanek eraldada fondist 981 956 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut´ provintsis 
metallitootmise sektoris tegutseva ettevõtte Duferco Belgium SA sulgemise tõttu ja 
ettevõttes NLMK La Louvière SA toimunud personali vähendamise tõttu koondatud 
708 töötaja tööturule tagasipöördumist.

– COM(2014)0726 on ettepanek eraldada fondist 1 094 760 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada arvutite, elektroonika- ja 
optikaseadmete majandussektoris Brandenburgi ja Weser-Emsi piirkonnas (Saksamaa) 
tegutsevast ettevõttest aleo solar AG ja selle kahest tütarettevõttest aleo solar Dritte 
Produktion GmbH (Prenzlau) ja aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg). 
koondatud 657 töötaja tööturule tagasipöördumist.

– COM(2014)0734 on ettepanek eraldada fondist 1 591 486 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Liège’i provintsis 
metallitootmise majandussektoris tegutsevast ettevõttest ArcelorMittal Liège S.A 
koondatud 1285 töötaja tööturule tagasitoomist.

– COM(2014)0735 on ettepanek eraldada fondist 1 222 854 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgia Hainaut` piirkonnas masinate ja 
seadmete tootmise majandussektoris tegutsevast ettevõttest Caterpillar Belgium S.A. 
koondatud 1030 töötaja tööturule tagasipöördumist.
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– COM(2015)0009 on ettepanek eraldada fondist 1 339 928 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Auvelaisʼs asuva autotööstuses 
kasutatavat turvaklaasi tootva ettevõtte Saint-Gobain Sekurit Benelux SA 
tootmistehase sulgemise tõttu koondatud 257 töötaja tööturule tagasitoomist.

– COM(2015)0013 on ettepanek eraldada fondist 115 205 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poolas keemiatooteid valmistavast 
ettevõttest Zaklady Chemiczne Zachem koondatud 615 töötaja tööturule tagasitoomist.

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

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA 
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