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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome 

taotlus – EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems) 

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0157 – C8-0131/2017), 

– 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, 

– 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, 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 (A8-0196/2017), 

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, ning aidata neil tööturule tagasi 

pöörduda; 

B. arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi 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 (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt 

arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet; 

C. arvestades, et liit edendab globaliseerumist; arvestades, et liit hoolitseb üksikisikute 

                                                 
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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eest, keda maailmaturul toimuvad muutused hetkel puudutavad; arvestades, et EGFi 

määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud 

kokkulepet võtta uuesti kasutusele EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada 

liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest 

kogumaksumusest, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest 

isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid; 

D. arvestades, et Soome esitas taotluse EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems, et 

saada EGFist rahalist toetust pärast töötajate koondamist NACE Revision 2 osa 26 

(arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris 

ettevõttes Nokia Oy (Nokia Network Systems) ning kolme tarnija ja tootmisahela 

järgmise etapi tootja juures, kes tegutsevad peamiselt NUTS 2. tasandi Helsinki-

Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) ning Pohjois- ja Itä-

Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) piirkondades, ning arvestades, et 945 koondatud 

töötajast, kes vastavad EGFist toetuse saamise tingimustele, osaleb meetmetes 

eeldatavasti 821 töötajat; 

E. arvestades, et taotlus esitati EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohaste 

sekkumiskriteeriumide alusel, milles on seatud tingimuseks, et vaatlusperioodiks oleva 

nelja kuu jooksul on liikmesriigis koondatud vähemalt 500 töötajat, kaasa arvatud 

töötajad, kelle on koondanud nimetatud ettevõtja tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi 

tootjad; 

1. nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused 

on täidetud ja et seetõttu on Soomel õigus saada nimetatud määruse alusel 

2 641 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 4 403 000 euro suurustest 

kogukuludest; 

2. märgib, et Soome esitas taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 

22. novembril 2016. aastal ning komisjon viis pärast Soome poolt kiiret lisateabe 

esitamist hindamise lõpule 7. aprillil 2017. aastal ja tegi selle samal päeval Euroopa 

Parlamendile teatavaks; 

3. tuletab meelde, et arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise sektorilt on 

laekunud EGFile juba 15 taotlust, millest kolm esitas Soome4, kusjuures kõik põhinesid 

üleilmastumise kriteeriumil; märgib, et 15 taotlusest neli puudutasid Nokia ettevõtteid; 

märgib, et 2012. aasta lõpparuannetest nähtub, et kaks aastat pärast Soome EGFi 

avalduse kuupäeva töötas 44 % EGFi meetmetes osalejatest, ning 2013. aastal töötas 

65 %; ootab, et komisjoni vahehindamine, mille tähtaeg on 30. juuni 20175, sisaldaks 

üksikasjalikku teavet EGFist toetust saavate isikute pikaajalise reintegratsiooni määra 

kohta, mida Euroopa Parlament on nõudnud juba oma 15. septembri 2016. aasta 

resolutsioonis6; 

4. tuletab meelde, et IKT-l on Soome majanduses struktuuriliselt keskne tähtsus; on 

seisukohal, et ettevõttes Nokia Oy hiljuti toimunud koondamised kajastavad 

                                                 
4 EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia 
5 Määruse (EL) nr 1309/2013 artikkel 20. 
6 Euroopa Parlamendi 15. septembri 2016. aasta resolutsioon Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 

tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014 (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0361). 
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suundumust, mis mõjutab kogu Soome tehnoloogiatööstust, kus töötajate arv on 

viimasel kahel aastal olnud äärmiselt ebastabiilne tõhususe suurendamise ja toodete 

konkurentsivõime säilitamise alase suure surve tõttu; 

5. tuletab meelde, et IKT-tööstus on maailmaturul toimuvate muutuste suhtes äärmiselt 

tundlik; märgib, et konkurents selles sektoris on ülemaailmne, mis tähendab, et kõik 

turuosalised võivad konkureerida samade klientide pärast ning asukohal ja töötajate 

kultuurilisel taustal on piiratud tähtsus; 

6. märgib, et ettevõttes Nokia Oy toimunud koondamised on osa ettevõtte üleilmsest 

ümberkujunduskavast, mis on vajalik konkureerimiseks Ida-Aasia konkurentidega; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et pärast Siemensiga võrgutehnoloogia ühisettevõtte loomist 

on Nokia Oy võtnud mitmeid meetmeid, sh suunanud oma vahendeid 

tulevikutehnoloogiatesse ja vähendanud töötajate arvu, mille eesmärk on vähendada 

2018. aasta lõpuks oma aastaseid tegevuskulusid 900 miljoni euro võrra; 

8. märgib, et ettevõttest Nokia Oy 2016. aastal koondatud töötajad on kõik kas kõrge 

(40 %) või keskmise kvalifikatsiooniga (60 %) ning nad töötasid programmeerimise ja 

disaini valdkonnas, kusjuures nende kutseoskused olid paljudel juhtudel vananenud; 

märgib, et sihtrühmas olevatest toetusesaajatest on 21 % vanemad kui 54 aastat ehk 

vanuses, kus tööturule tagasipöördumine on äärmiselt raske; märgib lisaks, et 

tööpuuduse määrad on olnud kolmest asjaomasest piirkonnas kahes pikka aega riigi 

keskmisest kõrgemad ja et kõrgharidusega inimeste töötus on nendes piirkondades 

üldiselt suur ning eriti keeruline on vanemate kui 50aastaste töötajate olukord; 

9. võtab teadmiseks asjaolu, et Soome konsulteeris kooskõlastatud individuaalsete teenuste 

paketi koostamisel sidusrühmadega ning majandus- ja tööhõiveministeeriumiga, mille 

raames moodustati töörühm, kuhu kuulusid sihtrühmas olevate toetusesaajate ning 

sotsiaal-, riiklike ja piirkondlike partnerite esindajad; 

10. märgib, et Soomel on kavas võtta seitset tüüpi meetmeid, milleks on i) nõustamine ja 

muud ettevalmistavad meetmed, ii) tööhõive- ja ettevõtlusteenused, iii) koolitus, 

iv) ettevõtluse alustamise toetus, v) ekspertide antavad hinnangud, vi) palgatoetus ning 

vii) sõidu-, ööbimis- ja kolimiskulude hüvitamine; märgib, et need meetmed on 

aktiivsed tööturumeetmed; märgib, et need meetmed aitavad koondatud töötajatel 

tööturule tagasi pöörduda; 

 

11. märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste 

kogupaketist 13,34 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud 

maksimummäär (35 %), ning selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate 

toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes; 

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et välismaiste töökuulutuste edastamiseks Soome 

tööotsijaile kasutatakse EURESe võrgu teenust; märgib, et rahvusvahelisi 

värbamisüritusi korraldatakse piirkondlikult koostöös EGFi ja EURESe teenustega; 

väljendab heameelt nimetatud meetmete ja asjaolu üle, et Soome ametivõimud 

ergutavad koondatud töötajaid täiel määral kasutama oma vaba liikumise õigust; 
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13. väljendab heameelt terve rea pakkuda kavatsetavate koolitus- ja nõustamisteenuste üle 

ning toetuse üle väljaspool Soomet tööd otsivatele inimestele ja idufirmadele; on 

seisukohal, et need meetmed on eriti asjakohased, võttes arvesse asjaomaste töötajate 

vanuseprofiili ja oskusi; 

14. väljendab heameelt tõsiasja üle, et Soome alustas individuaalsete teenuste osutamist 

koondatud töötajatele 2. juunil 2016. aastal, varakult enne seda, kui esitati taotlus 

esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse saamiseks; 

15. tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks EGFist toetatava 

kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel prognoosida tööturu 

väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning see peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja 

jätkusuutliku majanduse eesmärgiga; 

 

16 väljendab heameelt teavitamiseks ja reklaamiks eraldatud 59 000 euro üle ning rõhutab 

selle olulisust, ergutamaks rahastamise nõuetele vastavaid toetusesaajaid EGFi 

toetatavates meetmetes osalema; 

17. märgib, et kontrolliks ja aruandluseks on eraldatud piisav raha; märgib, et 

süstemaatiline aruandlus EGFist toetust saavate teenuste kohta aitab edendada rahaliste 

vahendite korrektset kasutamist; väljendab heameelt kontrolliks ja aruandluseks 

eraldatud 20 000 euro üle; 

18. märgib, et Nokia Network Systems on täitnud oma juriidilised kohustused ning on 

konsulteerinud kõigi osalevate sidusrühmadega; 

19. rõhutab, et Soome on kinnitanud, et rahastamiskõlblikele meetmetele ei anta rahalist 

toetust muudest liidu rahastamisvahenditest; 

20. 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 kuuluvat koolitust 

kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule 

ettevõtluskeskkonnale; 

21. kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või 

kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite 

restruktureerimise meetmeid; märgib, et Soome on kinnitanud, et EGFi toetus 

tõepoolest ei asenda neid meetmeid; 

 

22. soovitab liikmesriikidel püüda saavutada sünergiat muude riiklike või liidu fondide 

rahastatavate meetmetega ja kasutada EGFi meetmete kõrval ka muid liidu programme; 

 

23. palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu EGFi vahendite kasutamisega seotud 

dokumentidele; 

24. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

25. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 

korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 
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26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 

ja komisjonile. 



 

PE602.991v03-00 8/19 RR\1125845ET.docx 

ET 

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome 

taotlus – EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems) 

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 1927/20067, 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 kohta,8 eriti selle punkti 13, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut 

ning arvestades järgmist: 

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada 

maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, 

üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja 

majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma 

tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda. 

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20139 artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist 

antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot 

(2011. aasta hindades). 

(3) 22. novembril 2016 esitas Soome taotluse EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses 

töötajate koondamisega Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilise 

klassifikaatori (NACE) Revision 2 osa 26 (arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete 

tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Soomes. Taotluse kohta esitati lisateavet 

vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise 

toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 

artiklis 13. 

(4) Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Soome taotluse alusel rahalist 

toetust summas 2 641 800 eurot. 

                                                 
7 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855. 
8 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 
9 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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(5) Selleks et minimeerida EGFi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks 

käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:  

Artikkel 1 

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 2 641 800 eurot. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse 

alates [the date of its adoption]. 

Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

                                                 
  Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ. 
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SELETUSKIRI 

I. Taust 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi 

töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste 

tagajärgede tõttu.  

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020)10 artikli 12 ja määruse (EL) nr 1309/201311 artikli 15 

kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot 

(2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata 

otstarbega assigneeringutena. 

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)12 punktile 13 EGFi kasutuselevõtmiseks 

(taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi 

kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste 

lahknemise korral algatatakse kolmepoolsete läbirääkimiste menetlus. 

II. Soome taotlus ja komisjoni ettepanek  

Komisjon kiitis 7. aprillil 2017. aastal heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi 

kasutuselevõtmise kohta Soomele vahendite eraldamiseks, et toetada niisuguste töötajate 

tööturule tagasipöördumist, kes koondati NACE Revision 2 osa 26 (arvutite, elektroonika- ja 

optikaseadmete tootmine) alla kuuluvas ettevõttes Nokia Oy (Nokia Network Systems) ning 

kolme tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures, kes tegutsevad peamiselt NUTS13 

2. tasandi Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) ning 

Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) piirkondades. 

 

Ettevõtjad ja nende koondatud töötajate arv vaatlusperioodil 

Nokia Oy 940 Lionbridge Oy 1 

Eilakaisla Oy 1 ManpowerGroup Solutions Oy 3 

    

Ettevõtjaid kokku: 4 Koondatuid kokku:  945 

Tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjaid kokku:  0 

Toetuse saamise nõuetele vastavaid töötajaid ja füüsilisest isikust 

ettevõtjaid kokku:  
945 

 

                                                 
10 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884. 
11 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855. 
12 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 
13 Komisjoni 8. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1046/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), 

seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34). 
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Kõnealune taotlus on seni teine taotlus, mida tuleb 2017. aasta eelarve raames käsitleda, ja 

15. taotlus arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise sektoris. See puudutab 

945 koondatud töötajat ning EGFist Soome kasuks kokku 2 641 800 euro kasutuselevõtmist. 

Taotlus saadeti komisjonile 22. novembril 2016. aastal ja selle kohta esitati lisateavet kuue 

nädala jooksul pärast komisjoni esitatud palvet. Komisjon viis oma hindamise lõpule 

7. aprillil 2017. aastal ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et 

taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi 

määruse artikli 4 lõike 1 punktis a. 

IKT-sektor on maailmamajanduse muudatustest väga mõjutatav, mis tuleneb suurest 

konkurentsist, kiirest tehnoloogilisest progressist ning innovatsioonist, ühinemistest, 

ülevõtmistest ja allhangetest. Konkurents ELis ja mujal kui ELis töötavate isikute vahel on 

tihe. Euroopa IKT-sektori töötajad vananevad ning nad on Ameerika ja Aasia kolleegidest 

madalama haridustasemega. Soome IKT-professionaalidele avalduv konkurentsisurve on 

kõigi teiste sektoritega võrreldes järjest üleilmsem. 

 

Soome IKT-sektorile on omane märkimisväärne tõhususe suurendamise ja toodete 

konkurentsivõime säilitamise alane surve. Pärast Siemensiga ühisettevõtte loomist eesmärgiga 

parandada oma konkurentsivõimet suuremate äriühingute suhtes võrguside valdkonnas, 

eelkõige Ida-Aasia tegutsejate suhtes, rakendab Nokia Oy üleilmset ümberkujunduskava. 

Selle kava raames vähendab Nokia Oy oma tegevuskulusid ja töötajate arvu ning suunab oma 

vahendeid tulevikutehnoloogiatesse. Seonduv töötajate arvu vähendamine peaks olema lõpule 

viidud 2018. aasta lõpuks. 

Koondatud töötajatele pakutakse seitset tüüpi meetmeid ja need hõlmavad järgmist:  

– Nõustamine ja muud ettevalmistavad meetmed 

Tööotsimiskoolituse eesmärk on anda osalejatele rohkem teavet tööturu kohta, 

aidata neil teha kindlaks oma võimalused ning täiendada ja ajakohastada 

tööotsimisoskusi. Juhendamine: meetme eesmärk on toetada ja juhendada 

tööotsijat töö otsimisel ja töökohapõhisel õppel. Tööotsijat juhendatakse 

leidma tööd.  

– Karjäärinõustamine: meede on suunatud tööotsijatele, kes vajavad karjääri 

planeerimisel funktsionaalset, intensiivset ja pikaajalist tuge. See põhineb 

peamiselt grupitegevustel. 

– Ekspertide antavad hinnangud: meetme eesmärk on hinnata tööotsijate 

olukorda ja vajadust teenuste järele. Korraldatakse ka nn profiilimäng, millega 

aidatakse tööotsijatel välja selgitada oma pädevusvaldkonnad. 

– Tööhõive- ja ettevõtlusteenused  

Tööotsijaile antakse teavet, neid nõustatakse ja neile osutatakse 

eksperditeenuseid tööturule naasmise planeerimiseks. Välismaiste 

töökuulutuste tööotsijaile edastamiseks kasutatakse ka EURESe võrgu teenust. 

Koolitus toimub kutseõppena ja ettevõtluskoolitusena. Pakutakse põhiliselt 

erikoolitusi, mis annavad ka diplomi.  
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– Ettevõtluse alustamise toetusega soovitakse edendada ettevõtlustegevuse 

alustamist ja üksikisiku tööhõivet füüsilisest isikust ettevõtjana. Ettevõtluse 

alustamise toetuse eesmärk on tagada algajale ettevõtjale sissetulek ajaks, mida 

on vaja täistööajaga tegutseva ettevõtte tegevuse alustamiseks ja 

sisseseadmiseks. 

– Palgatoetus on ette nähtud koondatud töötajate jaoks, et toetada nende hõivet 

uuel töö- või praktikakohal, vähendades piiratud aja jooksul uue tööandja 

palgakulusid. Palgatoetus moodustab 30–50 % töötaja palgakuludest piiratud 

ajavahemikul (6–24 kuud). 

– Sõidu-, ööbimis- ja kolimiskulude hüvitamine 

Tööotsijale võib hüvitada sõidu- ja majutuskulud, mis on seotud töö otsimisega 

või koolitusmeetmetes osalemisega, samuti kolimiskulud. 

Eespool mainitud meetmed on individuaalsed ja suunatud koondatud töötajale, samas kui 

ettevõtlusmeetmed on suunatud piiratud arvule isikutele, kellel on realistlikud äriprojektid. 

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi 

määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid 

sotsiaalkaitsemeetmeid. 

Soome on esitanud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega: 

– kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel 

järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid; 

– liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise 

kohta on täidetud; 

– töötajaid koondanud ettevõtted, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on 

täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ning oma töötajaid 

vastavalt toetanud; 

– kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega 

rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine; 

– kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; 

– EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse 

normidele. 

 

 

III. Menetlus 

Komisjon esitab EGFi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele ettepaneku 

vahendite ümberpaigutamiseks asjakohasele eelarvereale summas 2 641 800 eurot. 
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See on 2017. aastal seni kolmas ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele 

institutsioonidele EGFi kasutuselevõtmiseks esitatud. 

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 

kolmepoolsete läbirääkimiste menetlus. 

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakuks 

konstruktiivset tuge ja aitaks hinnata EGFi kasutuselevõtmise taotlusi.  
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LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI 

D(2017)18106 

 

 

Jean Arthuis 

Eelarvekomisjoni esimees 

ASP 09G205 

 

 

 

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise 

kohta juhtumi EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems puhul (COM(2017)0157) 

Austatud esimees 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle EGFi käsitlev töörühm arutasid EGFi 

kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems puhul ja võtsid vastu 

järgmise arvamuse. 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle EGFi käsitlev töörühm pooldavad fondi 

kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega 

seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla. 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel: 

A) arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi 

määrus“) artikli 4 lõike 1 punktil a ning on seotud 945 töötaja koondamisega neljas 

ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 26 (arvutite, elektroonika- ja 

optikaseadmete tootmine) alla kuuluvates majandussektorites; 

B) arvestades, et tõendamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise 

tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste vahel, väidab Soome, et IKT-sektor on üks neid 

tööstussektoreid, mis on maailmamajanduse muudatustest kõige mõjutatavam, mis tuleneb 

suurest konkurentsist, kiirest tehnoloogilisest progressist ning innovatsioonist, 

ühinemistest, ülevõtmistest ja allhangetest; 

C) arvestades, et meetme sihtrühma kuuluvatest töötajatest on 74 % mehed ja 26 % naised; 

arvestades, et 77 % töötajatest on 30–54aastased ning 20,8 % on 55aastased või vanemad.  

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Soome 

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 et seetõttu on Soomel õigus saada nimetatud määruse 

alusel 2 641 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % kogukuludest, mille suurus 

on 4 403 000 eurot; 

2. märgib, et komisjon pidas kinni 12-nädalasest tähtajast, mis algas täieliku taotluse 
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kättesaamisega Soomelt 13. jaanuaril 2017. aastal ja lõppes rahalise toetuse andmise 

tingimustest kinnipidamisele hinnangu andmise lõpuleviimisega 7. aprillil 2017. aastal, 

ning tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks samal päeval; 

3. tuletab meelde, et arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise sektorilt on laekunud 

EGFile juba 15 taotlust, millest 4 on olnud seotud Nokia ettevõtetega; märgib, et 2012. 

aasta juhtumi lõpparuandest nähtub, et kaks aastat pärast Soome EGFi kasutuselevõtu 

taotluse esitamist oli töö leidnud 44 % EGFi meetmes osalenutest, ja 2013. aasta juhtumi 

lõpparuande kohaselt oli töö leidnute määr 65 %; ootab, et komisjoni vahehindamine, 

mille tähtaeg on 30. juuni 201714, sisaldaks üksikasjalikku teavet EGFist toetust saavate 

isikute pikaajalise reintegratsiooni määra kohta, mida Euroopa Parlament on nõudnud 

juba oma 15. septembri 2016. aasta resolutsioonis15; 

4. rõhutab, et asjaomastes piirkondades (Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) on 

juba varem toimunud ulatuslikke koondamisi IKT-sektoris ja et kõrgharidusega inimeste 

töötuse määr on seal märkimisväärselt tõusnud; tunnistab, et ELis on kõnealuses sektoris 

rahvusvaheliste konkurentidega võrreldes suhteliselt suur vanemaealiste töötajate osakaal; 

5. märgib, et koondatud töötajatele osutatavad EGFist kaasrahastatavad individuaalsed 

teenused hõlmavad nõustamismeetmeid ja muid ettevalmistavaid meetmeid, 

karjäärinõustamist, ekspertide antavaid hinnanguid, tööhõive- ja ettevõtlusteenuseid, 

ettevõtluse alustamise toetusi, palgatoetusi ning sõidu-, ööbimis- ja kolimiskulude 

hüvitamist; 

6. tunneb heameelt mitmesuguste pakutavate koolitus- ja nõustamisteenuste üle ning toetuse 

üle, mida pakutakse inimestele, kes otsivad tööd väljaspool Soomet, ja idufirmadele; peab 

neid meetmeid asjaomaste töötajate vanuseprofiili ja oskusi arvesse võttes eriti 

asjakohasteks; 

7. tunneb heameelt sidusrühmadega peetavate konsultatsioonide üle, mis toimuvad 

töörühma raames, millesse kuuluvad Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa 

majandusarengu-, transpordi- ja keskkonnaküsimustega tegelevate keskuste ning tööhõive 

ja majandusarengu ametite esindajad ning milles on esindatud ka Nokia Oy, Soome 

Tehnoloogiatööstuse Liit, ametiühing Pro ja Soome inseneride kutseliit; 

8. rõhutab, kui tähtis on see, et ettevõte Nokia Network Systems täidaks oma juriidilisi 

kohustusi ning järgiks muu hulgas töötajate teavitamist ja nõustamist käsitlevat 

direktiivi16, eelkõige seoses töötajatele teabe esitamisega nii riigi kui ka Euroopa tasandil; 

9. märgib, et sissetulekutoetuse meetmed moodustavad individuaalsete teenuste 

kogupaketist 13,34 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud 

maksimummäär (35 %), ning et selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate 

toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes; 

10. märgib, et Soome on esitanud kinnitused selle kohta, et kavandatud meetmed ei saa 

toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on 

                                                 
14 Määruse (EL) nr 1309/2013 artikkel 20. 
15 P8_TA(2016)0361 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 

2007–2014. 
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate 

teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1309&qid=1492007604635&from=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0361+0+DOC+PDF+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0361+0+DOC+PDF+V0//ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0014-20151009&qid=1492005591167&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0014-20151009&qid=1492005591167&from=ET
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topeltrahastamine ja kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid 

meetmeid; 

11. tunneb heameelt Soomelt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda 

meetmeid, mida asjaomane ettevõte peab võtma siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute 

kohaselt; 

12. tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse 

teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning 

kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse 

eesmärgiga.  

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

 

 

Thomas HÄNDEL 

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees 
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LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI 

Teema: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine 

Austatud härra Arthuis 

Regionaalarengukomisjonile on edastatud arvamuse esitamiseks Euroopa Komisjoni 

ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) 

kasutuselevõtmise kohta. Minu teada on eelarvekomisjonil kavas võtta 11. mail 2017 selles 

küsimuses vastu raport: 

 

– COM(2017)0157 – tehakse ettepanek kasutada EGFi vahendeid summas 2 641 800 

eurot seoses 945 töötaja koondamisega Nokia OY ja kolme tarnija poolt. Põhiettevõte 

tegutseb NACE Rev. 2 osa 26 „Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine“ alla 

kuuluvas majandussektoris Soomes. 

 
EGFist 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. 

 

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile 

kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud 

summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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