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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta tehtud hinnangud 

näitavad, et fondi sekkumiste tulemusi on mõjutanud sellised tegurid nagu sihtrühma 

kuuluvate töötajate haridustase ja kvalifikatsioon, asjaomaste tööturgude suutlikkus 

vahendeid ära kasutada ja abi saavate riikide SKP; rõhutab, et neid tegureid mõjutavad 

enamasti pikaajalised meetmed, mida on võimalik tulemuslikult toetada Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondidest; rõhutab, et EGFist toetuse andmisel tuleb neid 

tegureid ja kohaliku tööturu olukorda arvesse võtta, tagades samas, et fondist antakse 

toetust võimalikult lühikese aja jooksul pärast taotluse esitamist; peab kahetsusväärseks 

teatavate EGFi meetmete jäikusest ja mõnes liikmesriigis siseriiklike õigusaktide 

puudumisest tulenevaid kitsaskohti ja viivitusi fondi kasutamisel ning rõhutab vajadust 

muuta EGFist vahendite eraldamine paindlikumaks; 

2. märgib, et kuigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (eriti Euroopa Sotsiaalfondi) 

ning EGFi temaatiline kohaldamisala ja sekkumisvaldkonnad on sageli sarnased, loodi 

EGF võimalikele tekkivatele olukordadele kiireks reageerimiseks, aga struktuuri- ja 

investeerimisfondidel on mitmeaastane programmitöö tsükkel; märgib, et kiiremate ja 

tõhusamate tulemuste saavutamiseks on väga oluline suurem sünergia EGFi ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide vahel; rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid peaksid toimima EGFi toetusvaldkondades järelmeetmetena, mis 

ergutavad investeeringuid, üldist kasvu ja töökohtade loomist; rõhutab, et EGFi sekkumisi 

tuleks kooskõlastada olemasolevate ELi programmidega, nagu noorte tööhõive algatused, 

ning riiklike programmide ja strateegiate ning avalike allikatega, et aidata inimestel tööd 

leida ja toetada ettevõtlust, eelkõige piirkondades ja sektorites, mis on juba 

globaliseerumise või majanduse ümberkorraldamise tõttu kannatada saanud; on mures 

selle pärast, et EGFi tõhusust ja tulemuslikkust ei ole piisavalt hinnatud, ning nõuab 

põhjalikumat ülevaadet rahastamisest ja selle kasutamisest konkreetsetes liikmesriikides; 

3. palub komisjonil anda EGFi rakendamise protsessi käigus, sealhulgas oma järgmises 

aruandes ja edasistes ettepanekutes teavet tööturule naasnud inimeste leitud töökohtade 

tüübi ja kvaliteedi kohta ning EGFi sekkumiste abil saavutatud taasintegreerimise määra 

suundumuste kohta keskpikas ja pikas perspektiivis; soovib EGFi tulemuslikkuse 

hindamiseks toetusesaajate tööhõive ja kutsealase ümberõppe seisukohalt saada täpsemat 

teavet sektorite kohta, kus töötajad võivad tõenäoliselt tööd leida, ja selle kohta, kas 

pakutav koolitus vastab majanduse väljavaadetele ja tööturu vajadustele koondamistest 

mõjutatud piirkondades; palub eelnevast tulenevalt komisjonil võtta EGFist toetatavate 

meetmete kavandamisel arvesse tööturu tulevikuväljavaateid, eelkõige tulevikku suunatud 

sektorites, ja tegelikult vajaminevaid oskusi, ning esitada oma aruannetes ja hinnangutes 

põhjalik analüüs selle nõude täitmise kohta; nõuab seetõttu, et hinnataks põhjalikult 

EGFist toetust taotlevate liikmesriikide ootusi, põhjusi, mis takistavad liikmesriike 

hoolimata vajadusest toetust taotlemast, ning abikõlblikkuse künniste kohandamise 

võimalusi; 

4. peab oluliseks, et töötajatele pakutavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett 

koostatakse sotsiaalpartnerite ja piirkondlike ametiasutusega konsulteerides; 
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5. peab seetõttu äärmiselt oluliseks vahendite suunamist sellistesse investeeringutesse, mis 

edendavad kasvu ja töökohti, haridust, oskusi, töötajate geograafilist liikuvust ning tööturu 

tingimusi, et kriisi mõju leevendavaid meetmeid veelgi rohkem koondada; väljendab 

sellega seoses heameelt tõsiasja üle, et teadusuuringud ja innovatsioon on valdkonnad, 

millele on käesoleval programmitöö perioodil eraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondist 

kõige rohkem vahendeid; 

6. rõhutab vajadust suurendada EGFi kasutamist nõudluse edendamise kaudu 

liikmesriikides, mis eeldab fondi vahendite ja ELi kaasrahastamismäära suurendamist, 

ning palub komisjonil kaaluda EGFist antava maksimaalse toetuse määra tõstmist 60 

protsendilt 85 protsendile piirkondades, kus üldine töötuse tase on riigi keskmisest 

tunduvalt kõrgem; peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole oma EGFi hinnangutes 

esitanud toetusesaajate piirkondlikku analüüsi, mis oleks andnud teavet EGFi toetuse 

kasutamise kohta liikmesriikide sellistes piirkondades, kus on juba kõrge tööpuuduse määr 

või suur struktuurne tööpuudus toetatavas sektoris; nõuab lisaks tungivalt, et liikmesriigid 

suurendaksid rahastamise taotlemisel piirkondade rolli; 

7. tuletab meelde, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on aidanud märkimisväärselt 

leevendada kriisi majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi, leevendanud globaliseerumise 

negatiivset mõju ning edendanud jätkusuutliku tööhõive ja kasvu pikaajaliste eesmärkide 

täitmist; rõhutab, et koondamiste ja töötuse probleemide jätkusuutlikuks lahendamiseks 

vahendite tulemuslikuma eraldamise ning tihedama koostöö ja suurema sünergia abil 

(eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahel) tuleks eelistada 

mitmest fondist rahastataval programmitööl põhinevaid integreeritud käsitlusviise; on 

kindlalt veendunud, et mitmest fondist rahastataval programmitööl põhinev integreeritud 

strateegia vähendaks ümberpaiknemise riski ja looks soodsad tingimused tööstustootmise 

naasmiseks ELi; 

8. on arvamusel, et vahendite tulemuslikum eraldamine tähendab subsidiaarsuse põhimõtte 

järgimist ja mitte sellise toetuse dubleerimist, mida saaksid paremini anda liikmesriigid; 

sellega seoses palub komisjonil tagada, et EGFist makstavad rahalised otsetoetused ei 

asenda ega täienda riiklikke töötushüvitisi, ning palub komisjonil täiendavalt kaaluda 

Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 7 (2013) 2. soovitust; 

9. palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi juhtumitega seotud 

dokumentidele, et otsustus- ja rahastamisprotsess oleks tervikuna läbipaistvam; 

10. märgib, et innovatsioon ja ressursitõhusus on määrava tähtsusega tööstusliku uuenduse ja 

majanduse mitmekesistamise seisukohalt, millel omakorda on oluline osa struktuuriliste 

muutuste mõju vastu võitlemises sellistes piirkondades ja sektorites, mida 

globaliseerumine või majandus- ja finantskriis on kõige rohkem kahjustanud, ning tuletab 

sellega seoses meelde aruka spetsialiseerumise strateegiate rolli; 

11. väljendab siiski muret ühest küljest piirkondade innovatsioonisuutlikkuse aeglase 

paranemise ja ebaühtluse ning teisest küljest liikmesriikides aruka spetsialiseerumise 

strateegiate rakendamisega seoses kindlaks tehtud puuduste pärast; võtab sellega seoses 

teadmiseks komisjoni algatused, näiteks aruka spetsialiseerumise temaatilised platvormid 

ja aruka spetsialiseerumise valdkonna strateegilised partnerlused Euroopa klastrite vahel, 

ning palub komisjonil anda parlamendile nende algatuste elluviimise kohta korrapäraselt 

teavet; 
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12. peab kahetsusväärseks, et kõikidest EGFi toetuse eraldamise juhtudest moodustas 

füüsilisest isikust ettevõtjate määr keskmiselt ainult 5 % üldisest tööturule naasmise 

määrast; tuletab sellega seoses meelde vajadust kasutada ja kavandada Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide toetust selliselt, et see muudaks arusaama füüsilisest isikust 

ettevõtjana tegutsemisest, ettevõtlusest ja äriühingu loomisest positiivsemaks ning 

suurendaks sellega seotud potentsiaali, keskendudes uute teenuste loomisele, eelkõige 

maapiirkondades, kuna need on linnapiirkondadest selles osas praegu maha jäänud; 

13. märgib, et praegu peab EGFi vahendite taotlemiseks üks äriühing olema koondanud 500 

töötajat, aga väiksematel liikmesriikidel on selle piirmäärani raskem jõuda kui suurematel, 

mistõttu ei tohiks kehtiv miinimummäär piirduda kvoodiga, vaid see peaks võtma arvesse 

riigi tööhõivemäära; 

14. märgib, et mõnede EGFi juhtude puhul on sihtrühmaks olevate abisaajate arv abikõlblike 

abisaajate koguarvuga võrreldes liiga väike, mistõttu ei ole investeeritud rahaliste 

vahendite kohalik või piirkondlik positiivne mõju optimaalne; 

15. palub ELi institutsioonidel ning riiklikel ja piirkondlikel või kohalikel ametiasutustel 

EGFi sekkumiste tõhustamiseks ja koondatud töötajate kiire tööturule naasmise 

tagamiseks otsustusprotsessi lihtsustada ja kiirendada ning kindlustada toetusesaajatele 

EGFi maksete õigeaegsus, sest soovitud mõju suurendamiseks tuleb EGFi taotluse 

heakskiitmiseks keskmiselt kuluvat aega (milleks on 303 päeva ehk 10 kuud) kiiresti 

lühendada; rõhutab, et sellega seoses on hädavajalik tugevdada liikmesriikide suutlikkust, 

et võimaldada taotluste kiiremat ja tõhusamat koostamist; 

16. peab tervitatavaks ettevõtlust toetavaid meetmeid ettevõtluse alustamise toetuse näol ning 

ettevõtlust toetavate stiimulite ja uutele ettevõtjatele suunatud teenuste kujul; arvab, et 

neist meetmetest on rohkem kasu, kui neid pakutakse osalejatele kombineeritult; 

17. võtab teadmiseks EGFi edukuse alla 25-aastaste toetusesaajate puhul; võtab teadmiseks 

ebaedu üle 55-aastaste toetusesaajate puhul; nõuab vanemate toetusesaajate suhtes EGFi 

raames kohaldatavate meetodite parandamist ja fondi kasutamist noorte tööturule 

naasmise ergutamiseks; 

18. peab kahetsusväärseks, et mõnede EGFi juhtude puhul moodustavad määruse (EL) nr 

1309/2013 artikli 7 lõike 4 kohased tegevused (ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja 

reklaami- ning kontrolli- ja aruandlusmeetmed) kogukuludest suhteliselt suure osa, mis 

tähendab, et ELi investeeringud suubuvad haldusmenetlustesse, selmet jõuda suurema 

arvu abisaajateni; 

19. täheldab, et paljude rakendatud EGFi meetmete puhul võib määruse (EL) nr 1309/2013 

artikli 4 lõigete 1 ja 2 kohaseid sekkumiskriteeriumeid pidada liiga paindlikuks, mis 

kahjustab rahastamisvahendi selgeid eesmärke kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 

20. soovitab, et komisjon ja liikmesriigid koostaksid statistikat töökohtade võimaliku 

kadumise kohta meeste ja naiste lõikes, et leida parim viis fondi kasutamiseks; 

21. palub, et komisjon vaataks läbi rahastatavad tegevused, pidades silmas vajadust tagada, et 

kõige haavatavamad toetusesaajad ei jääks ilma vahenditeta ning et vahendeid kasutataks 

kõige tulemuslikumal viisil; 
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22. soovitab, et komisjon aitaks liikmesriikidel välja töötada innovatiivsed meetmed ja 

programmid, mille abil oleks liikmesriikidel võimalik EGFist rohkem kasu saada. 
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