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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-
Ducros, Prantsusmaa)
(COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2015)0068 – C8 0058/2015),

– 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 kolmepoolset menetlust, mis on sätestatud 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0124/2015),

A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi 
töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või 
ülemaailmse finants- ja majanduskriisi 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 tegevuste ja toetusesaajate 
ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise 
stiimuleid;

D. arvestades, et Prantsusmaa on esitanud taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, et saada 
fondist rahalist toetust seoses 2513 töötaja koondamisega ettevõttest Mory-Ducros SAS, 
mis tegutses NACE Rev. 2 osas 49 (maismaaveondus ja torutransport), kusjuures 
koondamised toimusid kogu Prantsusmaa emamaa territooriumil 84 üksuses;

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

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

2. märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 
6. oktoobril 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 23. veebruaril 2015; väljendab 
heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3. märgib, et kogueelarve on 10 087 000 eurot, millest kontrolli ja sertifitseerimise eelarve 
on 35 000 eurot ning fondi toetus on 6 052 200 eurot, mis moodustab kogukuludest 60 %;

4. on seisukohal, et ettevõttes Mory-Ducros SAS toimunud koondamised on seotud tootmise 
üldise vähenemisega Euroopas, mille tagajärjel vähenes kaubaveo maht ja autoveosektoris 
puhkes hinnasõda, mis viis tegevusnäitajate pideva halvenemiseni ja selle sektori 
allakäiguni Prantsusmaal pärast 2007. aastat; märgib, et sellele järgnes pankrotilaine, mis 
puudutas ka Mory-Ducros’d; järeldab, et need sündmused on otseselt seotud ülemaailmse 
finants- ja majanduskriisiga;

5. rõhutab, et pärast Mory-Ducros SASi sulgemist sõlmitud kokkuleppe tulemusena 
omandas uus loodud äriühing MORY Global 84 üksusest 50 ja võttis 4911 töötajast uuesti 
tööle 2017, mistõttu 2804 töötajat jäi lõplikult töötuks;

6. rõhutab, et üle 17 % toetusesaajatest, kes kuuluvad kavandatavate meetmete sihtrühma, on 
vanuses 55-64 aastat ja nende osalemine kavandatavates toetusmeetmetes aitaks neil 
vältida pikaajalist töötust ja sotsiaalset tõrjutust;

7. märgib, et praeguseks on maismaaveonduse ja torutranspordi sektoris esitatud veel üks 
fondist toetuse saamise taotlus (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich), mille 
põhjenduseks toodi samuti ülemaailmne finants- ja majanduskriis;
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8. väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid 
Prantsusmaa ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud 
töötajatele 24. veebruaril 2014, varakult enne otsust ja isegi taotlust esildatud 
kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta; 

9. märgib, et osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega, mida viiakse ellu 
universaalteenusena (cellule de reclassement) ja mida haldavad kolm alltöövõtjat; märgib 
et Prantsusmaa taotleb fondist ainult selle universaalteenuse rahastamist; ootab 
komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille 
kohaselt tehakse maksed alltöövõtjatele osade kaupa ja saavutatud tulemuste põhjal;

10. märgib, et olles konsulteerinud koondatud töötajate esindajatega, valis pankrotihaldur 
välja kolm lepingulist firmat, kes pakuvad nõustamisteenust võimalikult suurel osal 
Prantsusmaa emamaa territooriumist ja aitavad tagada võimalikult suure hulga sihtrühma 
kuuluvate töötajate tööle naasmise;

11. on seisukohal, et alltöövõtjate tegevuse järelevalve korrapäraste kirjalike aruannete abil 
tagab fondi vahendite asjakohase kasutamise, selleks et võimaldada töötajatele 
universaalteenuse süsteemi raames individuaalseid karjäärivõimalusi, piisaval arvul 
tööpakkumisi ning juhendamist ettevõtte asutamise korral;

12. tuletab meelde, et fondi raha peab aitama töötajatel koolituse abil uue töö leida ja mitte 
mingil juhul toetama ameteid ja nende halduskulusid;

13. märgib, et lepinguliste firmade ülesanne on juhendada koondatud töötajaid ning aidata 
neil leida lahendusi, mis võimaldaksid neil jääda tööturule ja leida uus töökoht;

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

15. tuletab meelde, et vastavalt fondi määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste 
kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi perspektiive ja seal 
vajaminevaid oskusi ning pakett peaks haakuma üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale 
majandusele;

16. tunneb heameelt Euroopa Sotsiaalfondi raha kasutamise üle ka muude aktiivsete meetmete 
jaoks (nt pikemad koolitused), mis ei sisaldu Prantsusmaa esitatud taotluses;

17. peab kahetsusväärseks, et fondi kommunikatsiooni- ja edendusmeetmeteks ei ole 
eraldatud rahalisi vahendeid; on seisukohal, et nende meetmete avalikustamine ja nendest 
teavitamine on olulised mitte ainult toetusesaajate kaasamiseks, vaid ka 
sotsiaalvaldkonnas võetavate liidu meetmetele tähelepanu tõmbamiseks;

18. loodab, et Prantsusmaa ametiasutused järgivad teabe esitamisel ja rahastatud meetmetest 
teavitamisel fondi määruse sätteid, kuigi nad ei taotlenud raha ettevalmistus-, haldus-, 
teavitamis- ja reklaamimeetmeteks.

19. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav 
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teave sisaldab andmeid selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest 
rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Prantsusmaa ametiasutused on kinnitanud, et 
toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest 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;

20. tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada 
kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva 
ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

21. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 
ja komisjonile.



RR\1056575ET.doc 7/15 PE549.437v02-00

ET

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus 
EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Prantsusmaa)

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, ning 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 (edaspidi „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 tõttu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 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 artikli 12 kohaselt on fondi jaoks 
eraldatava summa ülemmäär 150 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades).

(3) Prantsusmaa esitas 6. oktoobril 2014. aastal taotluse fondi vahendite 
kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes Mory-Ducros SAS (Prantsusmaa) aset leidnud 
koondamistega ning esitas täiendavat teavet, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1309/2013 artikli 8 lõikes 3. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise 
nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4) Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Prantsusmaa esitatud taotluse 
rahuldamiseks rahalist toetust summas 6 052 200 eurot,

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).



PE549.437v02-00 8/15 RR\1056575ET.doc

ET

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 6 052 200 eurot kulukohustuste assigneeringute 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 (EL) nr 1309/20132 
artiklile 15 ei tohi fondi aastane maksimaalne summa ületada 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 ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)3 punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtuks 
(taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi 
kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised. 

II. Ettevõtte Mory-Ducros taotlus ja komisjoni ettepanek 
Komisjon kiitis 23. veebruaril 2015 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaale vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse 
finants- ja majanduskriisi tagajärjel NACE Revision 2 osa 49 (maismaaveondus ja 
torutransport) alla kuuluvast ettevõttest Mory-Ducros koondatud töötajate tagasipöördumist 
tööturule. Koondamised toimusid Prantsusmaa emamaa territooriumil 84 üksuses.

See on üheteistkümnes taotlus, mida tuleb 2015. aasta eelarve raames käsitleda, ja see 
puudutab fondist Prantsusmaa kasuks kokku 6 052 200 euro kasutuselevõtmist. See puudutab 
Mory-Ducros’st koondatud 2804 töötajast 2513. Taotlus saadeti komisjonile 6. oktoobril 2014 
ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 1. detsembrini 2014. Komisjon otsustas kooskõlas 
fondi määruse kõikide kohaldatavate sätetega, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse 
andmise tingimustele. 

Prantsusmaa ametiasutused selgitavad, et koondamisi põhjustanud sündmuseks ettevõttes 
Mory-Ducros SAS oli ettevõtte pankrott ja sulgemine. Prantsusmaa keskpanga hinnangu 
kohaselt suurenes autoveosektori pankrotilaine 35 % aastas, kui võrrelda 2013. aastat ja 2007. 
aastat. Selle põhjuseks peetakse ülemaailmset finants- ja majanduskriisi, mille tagajärjel 
vähenes aastatel 2007–2012 üle 3,5-tonniste veokitega toimuv kaubavedu ELis 13,7 % ja 
Prantsusmaal 21 % (Eurostat). Vähenemine toimus tootmise üldise vähenemise arvel 
Euroopas. Kaubaveo mahtude vähenedes puhkes sektoris hinnasõda, mida sugugi ei 
leevendanud mitmesuguste kulude (kütus, palgad, materjalid) suurenemine, ning tulemuseks 
oligi tegevusnäitajate pidev halvenemine ja selle sektori allakäik Prantsusmaal alates 2007. 
aastast.

1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
2 ELT L 347, 30.12.2013, lk 855.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega: 
koondatud töötajate nõustamine ekspertide poolt (cellule de reclassement) kolmelt 
lepinguliselt firmalt, kelle makstase tasu osamaksetena ja vastavalt tulemustele.

Komisjon on seisukohal, et eespool kirjeldatud meetmete näol on tegemist aktiivsete tööturu 
meetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete tähenduses. 
Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid. 

Prantsusmaa ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad 
tagatised: 

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

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

– 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.

Prantsusmaa on komisjonile teada andnud, et riikliku eel- või kaasrahastamise vahendid 
saadakse töö-, tööhõive-, kutseharidus- ja sotsiaaldialoogi ministeeriumi eelarvest, täpsemalt 
kasutatakse majandusliku olukorra muutumise ja tööhõivearenguga seonduvate meetmete 
eelarverida.

III. Menetlus
Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse 
kokku 6 052 200 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01). 

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

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 
kolmepoolne menetlus.

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

ZP/jb D(2015)11297

Jean Arthuis
Eelarvekomisjoni esimees
ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) 
kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros puhul 
(COM(2015)068)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond”) 
käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros 
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 käesoleva taotlus põhineb määruse (EÜ) nr 1309/2013 (edaspidi „fondi 
määrus”) artikli 4 lõike 1 punktil a ja on seotud 2513 töötaja koondamisega 13. märtsist 
2014 kuni 13. juulini 2014 ettevõttest Mory-Ducros SAS, mis tegutses sektori osas 49 
(maismaaveondus ja torutransport) ja kogu Prantsusmaa emamaa territooriumil; 

B) tõendamaks seost koondamiste ning ülemaailmse finants- ja majanduskriisi vahel, 
selgitasid Prantsusmaa ametiasutused, et ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel 
vähenes aastatel 2007–2012 üle 3,5-tonniste veokitega toimuv kaubavedu ELis 13,7 % ja 
Prantsusmaal 21 %; 

C) arvestades, et kaubavedude vähenemise põhjustas tootmise üldine vähenemine Euroopas; 
arvestades, et kaubaveo mahtude vähenedes puhkes sektoris hinnasõda, mida sugugi ei 
leevendanud mitmesuguste kulude (kütus, palgad, materjalid) suurenemine, ning 
tulemuseks oligi tegevusnäitajate pidev halvenemine ja selle sektori allakäik Prantsusmaal 
alates 2007. aastast; 

D) arvestades, et valdav osa (85,04 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed 
ja 14,96 % on naised; arvestades, et enamik töötajaid (81,73 %) on 25–54-aastased ning 
55–64-aastaseid on 17,35 %; 
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E) arvestades, et see on teine fondist toetuse saamise taotlus kõnealuses sektoris, kusjuures 
mõlemad taotlused on esitatud ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu.

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

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud 
sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud 
määruse alusel rahalist toetust;

2. märgib, et koondamised toimusid kogu Prantsusmaa emamaa territooriumil 84 üksuses; 
märgib, et koondatuid oli üksuse kohta alates kahest (Chalons en Champagne’is ja Saint 
Louis’s) kuni 257-ni (Gonesse’is); märgib ühtlasi, et kuna koondamised toimusid paljudes 
üksustes, aga piiratud arvul, siis on mõju kohalikule tööturule ja majandusele samuti 
väiksem;

3. märgib, et osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega, mida viiakse ellu 
universaalteenusena (cellule de reclassement) ja mida haldavad kaks alltöövõtjat; märgib 
et Prantsusmaa taotleb fondist ainult selle universaalteenuse rahastamist; 

4. märgib, et olles konsulteerinud koondatud töötajate esindajatega valis pankrotihaldur välja 
kolm lepingulist firmat, kes pakuvad nõustamisteenust võimalikult suurel osal 
Prantsusmaa territooriumist ja aitavad tagada võimalikult suure hulga sihtrühma 
kuuluvate töötajate tööle naasmise; 

5. ootab komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille 
kohaselt tehakse maksed alltöövõtjatele osade kaupa ja saavutatud tulemuste põhjal; 

6. on seisukohal, et alltöövõtjate tegevuse järelevalve korrapäraste kirjalike aruannete abil 
tagab fondi vahendite asjakohase kasutamise, selleks et võimaldada töötajatele 
universaalteenuse süsteemi raames individuaalseid karjäärivõimalusi, piisaval arvul 
tööpakkumisi ning juhendamist ettevõtte asutamise korral;

7. tuletab meelde, et raha peab aitama töötajatel koolituse abil uue töö leida ja mitte mingil 
juhul toetama ameteid ja nende halduskulusid;

8. märgib, et lepinguliste firmade ülesanne on juhendada koondatud töötajaid ning aidata 
neil leida lahendusi, mis võimaldaksid neil jääda tööturule ja leida uus töökoht;

9. tunneb heameelt fondi raha kasutamise üle ka muude aktiivsete meetmete jaoks (nt 
pikemad koolitused), mis ei sisaldu fondile esitatud eelarves; 

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

11. tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste 
kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest 
oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale 
majandusele;
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12. loodab, et Prantsusmaa ametiasutused järgivad teabe esitamisel ja rahastatud meetmetest 
teavitamisel fondi määruse sätteid, kuigi ametiasutused ei taotlenud raha ettevalmistus-, 
haldus-, teavitamis- ja reklaamimeetmeteks. 

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG, 

esimehe kohusetäitja, esimene aseesimees
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LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Jean ARTHUIS
esimees
eelarvekomisjon
Euroopa Parlament

Austatud hr Arthuis

Teema: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks Euroopa Komisjoni ettepanek 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond”) kasutuselevõtmise kohta. Minu 
teada on eelarvekomisjonil 1. aprillil 2015 kavas vastu võtta raport järgmise ettepaneku kohta:

– COM(2015)0068 on ettepanek eraldada fondist 6 052 200 eurot aktiivsete 
tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaa maismaaveonduse ja 
torutranspordiga tegelenud ettevõttest Mory-Ducros SAS koondatud 2513 töötaja 
tagasipöördumist tööturule.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist rahaliste toetuste maksmise eeskiri 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.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid on seda ettepanekut hinnanud ja palusid mul Teile 
kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjonil ei ole vastuväiteid fondi kasutuselevõtule 
kõnealusel juhul ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summa eraldamisele. 

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA 
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