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P8_TA(2017)0025 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise 

Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2016/005 

NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017), 

– 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 (edaspidi 

„EGFi 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, 

                                                 
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. 



 

 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0036/2017), 

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, 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 (EGF) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 

2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet; 

C. arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise 

kriteerium, seada liidu rahalise toetuse suuruseks kuni 60 % kavandatud meetmete 

hinnangulisest maksumusest, suurendada EGFi 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 Madalmaad esitasid taotluse EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel 

Retail, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 47 

(jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas majandussektoris ja 

peamiselt NUTS 2 tasandi piirkondades Drenthe (NL13) ja Overijssel (NL21), ning 

arvestades, et 1 096 koondatud töötajast, kes vastavad EGFist toetuse saamise 

tingimustele, osaleb meetmetes eeldatavalt 800 töötajat; 

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

sekkumiskriteeriumide alusel, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks 

vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul mõne 

liikmesriigi ettevõtetes, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil 

määratletud majandussektoris ja asuvad NUTS 2 tasandi piirkonnas või kahes 

külgnevas piirkonnas; 

F. arvestades, et tarbijate suhtumises on toimunud märkimisväärsed muudatused, näiteks 

on vähenenud müük keskmises hinnakategoorias ja kasvanud internetiostude 

populaarsus; arvestades, et uute, kesklinnast väljaspool asuvate ostukeskuste rajamine 

paljudesse Hollandi linnadesse ja tarbijate vähenev usaldus1 majanduse vastu 

mõjutasid traditsioonilise jaekaubandussektori positsiooni samuti negatiivselt; 

G. arvestades Madalmaade väidet, et Hollandi finantssektor kui ülemaailmselt tegutsev 

sektor peab järgima rahvusvahelisi nõudeid, sealhulgas finantsreservide nõudeid, ning 

uute rahvusvaheliste nõuete täitmise tagajärjel on pankadel vähem ressursse 

majanduse rahastamiseks kui enne; 

H. arvestades, et Madalmaades Drenthe ja Overijsseli piirkondades toimus 

                                                 
1  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw


 

 

1. augustist 2015 kuni 1. maini 2016 jaekaubandussektoris 1 096 koondamist; 

I. arvestades, et kuigi jae- ja hulgimüügiteenused moodustavad liidu SKPst 11 % ja 

nendega on kogu liidu tööhõivest seotud 15 %, valitseb selles sektoris endiselt kriis; 

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

tingimused on täidetud ja et seetõttu on Madalmaadel õigus saada nimetatud määruse 

alusel 1 818 750 eurot rahalist toetust, mis moodustab 3 031 250 euro suurustest 

kogukuludest 60 %;  

2. märgib, et Madalmaad esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 

12. juulil 2016 ning et komisjon lõpetas taotluse hindamise 29. novembril 2016 ja tegi 

selle Euroopa Parlamendile teatavaks 23. jaanuaril 2017; 

3. märgib, et jaekaubanduse, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste sektoriga seoses on 

esitatud veel kuus EGFi taotlust, millest kõiki põhjendati ülemaailmse finants- ja 

majanduskriisiga1; 

4. märgib, et suuremate kaubamajade kehv finantsseisund muutis võimatuks 

investeeringud teistesse poemudelitesse, et teha vajalikud muudatused ja olla jälle 

konkurentsivõimeline; 

5. juhib tähelepanu, et Hollandi tööturg on kriisist aeglaselt toibumas ja et selle mõju on 

teatud sektorites ikka veel tunda ning mõned sektorid, näiteks jaekaubandussektor, on  

finants- ja majanduskriisi tagajärjed end tõeliselt tunda andnud alles hiljuti; 

6. märgib, et Hollandi jaekaubandussektoris võis viimastel kuudel täheldada arvukaid 

koondamisi, kusjuures sektori suurimad kaubamajad kannatavad pankrottide 

tagajärgede all, mis on tinginud kokku 27 052 koondamist2 ajavahemikul 2011–2015; 

märgib kahetsusega, et jaekaubandussektori müügimahud kajastavad seda 

suundumust, langedes –2 %-lt 2011. aastal –4 %-ni 2013. aastal, kusjuures ostud 

jäävad endiselt 2,7 % alla 2008. aasta taseme3; 

7. rõhutab, et jaekaubandussektoril on NUTS 2 tasandi Drenthe ja Overijsseli 

piirkondades tööhõives suur osakaal (17-19 %); märgib, et kriisi algusest peale on 

pankrotti läinud 5 200 jaekaubanduse poodi ning alles hiljuti sattusid pankrotilainesse 

suurimad kaubamajad; peab kahetsusväärseks, et selle tagajärjel suurenes 

töötushüvitiste saajate arv nende piirkondade jaekaubandussektoris 2015. aasta 

jaanuarist 2016. aasta märtsini 3 461 inimese võrra4; 

                                                 
1  EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, 

COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; 
EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs 
Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210. 

2 http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-
retailketens-en-winkels 

3 Keskendumine tarbimisele, majandusagentuur ABN-AMRO, Mathijs Deguelle ja 
Nico Klene. Müügimahtude muutus jaekaubandussektoris, 24. jaanuar 2014. 
Jaekaubandussektori prognoosid, majandusagentuur ABN-AMRO, Sonny Duijn, 
punkt 1, 22. jaanuar 2016. 

4  UWV (tööturuameti) andmed, aprill 2016. 

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels


 

 

8. peab kahetsusväärseks, et kõige rohkem on mõjutatud noored töötajad, kuna 67,1 % 

sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on alla 30-aastased; 

9. rõhutab, et aeg, mil sihtrühma kuuluvad toetusesaajad ei tööta ega õpi, on pikk ning 

aeg, mis jääb viimase koondamise (1. mai 2016) ja taotluse esitanud liikmesriigile 

EGFist toetuse eraldamise vahel, on pikem kui aasta, st samuti pikk; 

10. võtab teadmiseks tõsiasja, et Madalmaad on andnud teada, et taotlus, eelkõige 

kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett, on koostatud sidusrühmadega, 

sotsiaalpartneritega ning jaekaubandussektori ja asjaomaste piirkondade esindajatega 

konsulteerides; 

11. märgib, et taotlus ei hõlma EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punktis b ette nähtud toetusi 

ega stiimuleid; tunneb heameelt otsuse üle, mille kohaselt võivad tehnilise abi kulud 

moodustada kogukuludest kuni 4 %, mis tähendab, et ülejäänud 96 % saab kasutada 

individuaalsete teenuste paketi jaoks; 

12. palub komisjonil uurida uusi võimalusi, kuidas EGFist toetuse andmine taotluste 

menetlemisel bürokraatia vähendamise kaudu kiiremaks muuta; 

13. märgib, et koondatud töötajatele osutatavad EGFist kaasrahastatavad individuaalsed 

teenused hõlmavad osalejate võimete, potentsiaali ja tööväljavaadete hindamist; abi 

töö otsimisel ja juhtumikorraldust; paindlikku tööbörsi tööotsijatele ja tööandjatele, 

kus pakutakse ajutist tööd; töökohavahetuse toetamist; koolitust ja ümberõpet, sh 

ettevõtluse edendamise koolitust ja juhendamist ning ettevõtluse edendamise toetusi; 

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

individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest 

väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga 

ressursitõhusale ja säästvale majandusele; 

15. märgib, et Madalmaad on esitanud kinnitused, et kavandatud meetmed ei saa toetust 

liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on 

topeltrahastamine, kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid 

meetmeid ning liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse 

koondamise kohta täidetakse; 

16. 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; 

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

kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite 

ümberkorraldamise meetmeid; 

18. palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu EGFi vahendite kasutamisega seotud 

dokumentidele; 

19. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 



 

 

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

korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga 

nõukogule ja komisjonile. 



 

 

LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade 

taotlus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) 

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 

(EL) 2017/559). 

 


