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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0337 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2  

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise 

Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) 

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017), 

– 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 (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 (A8-0278/2017), 

A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi 

töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste 

või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi 

pöörduda; 

                                                 
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. 



 

 

B. arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning 

see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt; 

C. arvestades, et Soome esitas taotluse EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 EGFist rahalise 

toetuse saamiseks EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohaste 

sekkumiskriteeriumide alusel seoses 1 248 koondamisega Soomes paikneva ettevõtja 

Microsoft Mobile Oy ning 11 tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures, kes 

tegutsevad NACE Revision 2 osa 62 (programmeerimine, konsultatsioonid jms 

tegevused) alla kuuluvas majandussektoris;  

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 

3 520 080 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 5 559 300 euro suurustest 

kogukuludest; 

2. märgib, et Soome esitas taotluse 1. veebruaril 2017 ja pärast Soome poolt lisateabe 

esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 21. juunil 2017; 

3. tuletab meelde, et Microsoft omandas Nokia mobiiltelefonide äri ja 2014. aastal 

asutati ettevõtja Microsoft Mobile Oy; märgib, et Soomes paiknev ettevõtja Microsoft 

Mobile Oy võttis üle ligikaudu 4 700 Nokia töötajat; 

4. märgib, et koondamiste peamine põhjus ettevõtja Microsoft Mobile Oy juures on 

mobiiltelefonide sektoris valitsev üleilmne konkurents ja sellest tulenev Microsoft 

Mobile Oy ja tema Windowsi-põhise operatsioonisüsteemi turuosa vähenemine; 

märgib, et turuosa vähenemine jätkus hoolimata asjaolust, et Microsoft Mobile Oy 

hakkas tegema uusi mobiilseadmeid ja investeeris nende disaini, koostisse ja 

turustamisse; 

5. tõdeb kahetsusega ELi mobiiltelefonitootjate ees seisvaid probleeme; on seisukohal, et 

tuleb pakkuda asjakohast toetust, et koondatud töötajad saaksid ümber õppida, nii et 

neil oleks suurem võimalus töökohtade leidmiseks seotud või laienevates 

tööstussektorites; 

6. järeldab, et koondamised on seotud sellega, et mobiiliseadmete tootmine liigub 

madalamat palka maksvatesse riikidesse; märgib, et nutitelefonitootjate 

konkurentsivõitluses osutusid võitjateks USAs ja Aasias paiknevad tootjad, kes 

kasutavad Android või iOS operatsioonisüsteemi; 

7. tunnistab, et mõjutatud piirkondade – Helsingi-Uusimaa, Lääne-Soome ja 

Lõuna-Soome – elektroonika- ja tarkvarasektori ettevõtetes on juba toimunud 

ulatuslikud koondamised ning et Lääne-Soome ja Lõuna-Soome piirkonnas on kõrge 

piirkondliku töötuse määr (vastavalt 14,6 % ja 17,5 % tööjõust); märgib, et 1 248 

koondatud töötajast, kes vastavad EGFist toetuse saamise tingimustele, osaleb 

meetmetes eeldatavalt 1 000 töötajat; 

8. märgib, et 92,5 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on vanuses 30–54 aastat ja et 

paljud koondatud töötajatest on kõrgharidusega; märgib, et kõrgharidusega inimeste 

töötuse määr on kõigis kolmes piirkonnas märkimisväärselt kasvanud; on mures selle 

pärast, et kõrge kvalifikatsiooniga ja haritud inimesed, kelle töövõimalused oleksid 

tavaolukorras head, on juba niigi keerulises tööpuuduse olukorras; 

9. märgib, et Soomel on kavas võtta kuut tüüpi meetmeid, milleks on i) nõustamine ja 

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

iv) ettevõtluse alustamise toetus, v) palgatoetus ning vi) sõidu- ja majutuskulude 

hüvitised; märgib, et need meetmed on aktiivsed tööturumeetmed; märgib, et 



 

 

kontrolliks ja aruandluseks on eraldatud piisav raha; 

10. märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste 

kogupaketist 26,74 %, mis on madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär 

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

aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes; 

11. rõhutab EGFi toetatavate aktiivsete tööturumeetmete olulisust; märgib, et varasemate 

EGFi taotluste puhul on koondatud töötajatele personaalsete teenuste osutamine 

osutunud äärmiselt tulemuslikuks; 

12. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et välismaiste töökuulutuste edastamiseks 

Soome tööotsijaile kasutatakse EURESe võrgu teenust; väljendab heameelt seoses 

asjaoluga, et Soome ametivõimud ergutavad koondatud töötajaid täiel määral 

kasutama oma vaba liikumise õigust; 

13. on aru saanud, et EGFist rahastatavad koolitusmeetmed täiendavad meetmeid, mida 

rahastab äriühingu poolt loodud fond, et toetada endisi töötajaid väikeettevõtte 

loomisel IT- ja muudes sektorites; peab kõnealust algatust tervitatavaks; 

14. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et Soome alustas sihtrühma kuuluvatele 

toetusesaajatele individuaalsete teenuste osutamist 12. juulil 2016, varakult enne seda, 

kui esitati taotlus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse saamiseks; 

15. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et on toimunud konsultatsioonid huvirühmadega, 

sealhulgas majandusarengu küsimustega tegelevate keskuste (ELY-keskused), 

asjaomaste piirkondade tööhõive ja majandusarengu ametite (TE-ametid), Microsofti, 

Soome tehnoloogiatööstuse, ametiühingu Pro, Soome inseneride kutseliidu ja Soome 

innovatsiooni rahastamiskeskuse esindajatega; 

16. tuletab meelde, et EGFi toetatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi 

koostamisel tuleks lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest 

ning see peaks sobituma üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele; 

17. võtab teadmiseks, et käesolev taotlus on järg mitmele varasemale Soome poolt Nokia 

allakäigust tulenevalt esitatud taotlusele (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 

FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 

FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft ja EGF/2016/008 FI/Nokia 

Network Systems); 

18. märgib, et praegu menetletakse ühte EGFi sekkumist (EGF/2016/001 FI/Microsoft), 

millega soovitakse toetada varem Microsofti juures koondatud töötajaid; rõhutab, et 

käesoleva ettepaneku sihtrühma kuuluvad toetusesaajad on kõnealuse juhtumi omadest 

eraldatud; 

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

rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest, välistatud on 

topeltrahastamine ning kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest 

rahastatavaid meetmeid; 

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 

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

tõepoolest ei asenda neid meetmeid; 

22. palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu EGFi vahendite kasutamisega seotud 

dokumentidele; 

23. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

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

korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga 

nõukogule ja komisjonile. 



 

 

LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta 

(Soome taotlus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) 

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

(EL) 2017/1600). 

 


