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Euroopa Parlament,
–

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule
(COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–

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 1927/2006 (edaspidi
„EGFi määrus“)1,

–

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,
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–

võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0377/2018),

A.

arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi
töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste
või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning 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;

C.

arvestades, et Kreeka esitas taotluse EGF/2018/003 EL/Attica publishing, et saada
EGFist rahalist toetust seoses 550 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 58
(kirjastamine) alla kuuluvas majandussektoris Kreekas NUTS 2. tasandi piirkonnas
Atikas (EL30);

D.

arvestades, et taotlus tugineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud
sekkumiskriteeriumitele, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks
vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul mõne
liikmesriigi ettevõtetes, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil
määratletud majandussektoris ja asuvad ühes NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes
külgnevas piirkonnas või rohkem kui kahes külgnevas piirkonnas juhul, kui kahes ühe
liikmesriigi seotud piirkonnas on koondamistest mõjutatud üle 500 töötaja;

1.

nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud
tingimused on täidetud ja Kreekal on õigus saada nimetatud määruse alusel
2 308 500 eurot rahalist toetust, mis moodustab 3 847 500 euro suurustest
kogukuludest 60 %;

2.

märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse 22. mail 2018 ning pärast Kreekalt
lisateabe saamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 4. oktoobril 2018 ja andis
sellest samal päeval (seega 12-nädalase tähtaja jooksul) Euroopa Parlamendile teada;

3.

märgib, et Kreeka väitel on koondamised seotud üleilmse finants- ja majanduskriisiga,
täpsemalt Kreeka majandusele avalduva mõjuga, mis hõlmab SKP tegelikku
vähenemist elaniku kohta, töötuse kasvu ning palkade ja kodumajapidamiste
sissetulekute vähenemist, ning kiire digiarenguga ja tõsiasjaga, et peamised
reklaamitellijad kärbivad reklaamikulusid, mis muudab kirjastussektorit; märgib, et
sektorit ähvardab nii reklaami- kui ka müügitulude langus;

4.

tuletab meelde, et Kreeka kirjastussektoris tegutsevas kolmes ettevõttes toimunud
koondamised avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset
mõju ja see on seotud asjaoluga, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib ja
tööotsijaid on palju ning ei korraldata tööturu kindlakstehtud vajadustele vastavaid
kutseõppekursuseid;

5.

toonitab murelikult, et endiselt kõrge tööpuudusega Kreekas on suur osa töötutest ja
pikaajalistest töötutest registreeritud Atika piirkonnas;

6.

tuletab meelde, et see on pärast 2014. aastal esitatud taotlust EGF/2014/018 (mis
kiideti heaks)1 Kreeka teine taotlus EGFist rahalise toetuse saamiseks seoses

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. aprilli 2015. aasta otsus (EL) 2015/644

koondamistega Atika kirjastussektoris;
7.

märgib, et taotlus on esitatud seoses 550 töötaja koondamisega, kellest suur osa on
naised (41,82 %); märgib ka, et 14,73 % koondatud töötajatest on vanemad kui
55 aastat ja 1,6 % nooremad kui 30 aastat; tunnistab sellega seoses, et EGFist
kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on väga olulised, et parandada nendesse
haavatavatesse rühmadesse kuuluvate inimeste tööturule naasmise võimalusi;

8.

väljendab heameelt selle üle, et kavandatavas koolituspakkumises arvestatakse
taotlusega EGF-2014-018 GR/Attica saadud kogemusi, kusjuures selle juhtumi puhul
saavutati käimasoleva hindamise andmetel kõrge tööturule naasmise määr;

9.

märgib, et mittetöötavate ja mitteõppivate noorte tarvis ei ole meetmeid kavandatud,
ehkki selliste noorte osakaal on Kreekas endiselt kõrge;

10.

toonitab, et rahalised toetused sõltuvad toetuse saajate aktiivsest osalemisest ja võivad
Kreeka majanduslikes tingimustes toimida tõelise stiimulina;

11.

märgib, et rahalised toetused ja stiimulid, s.t värbamisstiimulid ning tööotsimis- ja
koolitustoetused on lähedal EGFi määruses sätestatud 35 % suurusele ülemmäärale;

12.

märgib, et Kreekal on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks viit
tüüpi meetmeid: i) kutsenõustamine ja abistamine töö otsimisel; ii) tööturu vajadustele
vastav koolitus, ümberõpe ja kutseõpe; iii) ettevõtluse alustamise toetus; iv)
tööotsimis- ja koolitustoetus; v) värbamisstiimulid;

13.

võtab teadmiseks, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel
konsulteeriti Ateena päevalehtede ajakirjanike ametiühingu (ΕΣΗΕΑ), Ateena
päevalehtede kirjastuste töötajate ametiühingu (ΕΠΗΕΑ) ja tööministeeriumi
esindajatega;

14.

rõhutab, et Kreeka ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta
toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ja topeltrahastamine on
välistatud;

15.

tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste
kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid
oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse
eesmärgiga;

16.

kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on liikmesriigi õiguse
või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektori
ümberkorraldamise meetmeid, ning peab kiiduväärseks, et Kreeka on seda kinnitanud;

17.

palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes
rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse
tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud
andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta
(taotlus EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Kreeka) (ELT L 106, 24.4.2015,
lk 29–30).

pöördunute osakaalu kohta;
18.

kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi vahendite kasutamisega seotud
dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

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 vahendite kasutuselevõtmise kohta
(Kreeka taotlus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

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 1927/2006,1 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 Fondi (EGF) eesmärk on toetada
maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste
struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse
finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust
ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20133 artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist
antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot
(2011. aasta hindades).

(3)

Kreeka esitas 22. mail 2018 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks seoses töötajate
koondamisega kirjastamise sektoris Atika piirkonnas. 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 Kreeka taotluse alusel rahalist
toetust summas 2 308 500 eurot.

(5)

Selleks et EGFi vahendid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat
otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
Artikkel 1
Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa
Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 2 308 500 eurot.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse
alates ... [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev].
...,

Euroopa Parlamendi nimel
president



Nõukogu nimel
eesistuja

Euroopa Parlament lisab kuupäeva enne Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

