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LÜHISELGITUS

Globaliseerumist põhjalikult uurimata on selge, et positiivsete mõjude kõrval kaasneb 
globaliseerumisega ka mitmeid raskusi. Euroopa Liit püüab sellele mitmete algatustega 
reageerida. Sellegipoolest ei ole olemasolevate meetmete ja praeguse poliitikaga olnud 
võimalik probleeme täielikult lahendada. Kui kõige tõhusamaks reageeringuks maailma 
kaubandusstruktuuri muutustele ja nende tagajärgedele töötajate jaoks võib pidada ennetavate 
meetmete võtmist, nagu investeeringud uute töökohtade loomiseks, ettevõtete toetamine ja 
nende ergutamine, teaduse ja uuringute rahastamise suurendamine, paindlikkuse 
suurendamine tööturul ja sel viisil tingimuste loomine Euroopa konkurentsivõime üldiseks 
suurenemiseks, on siiski võimalik tunda heameelt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi loomise ettepanku pärast ja seda mitmel põhjusel.

Kui üks komisjoni eesmärkidest on edastada positiivne signaal, näidates, et Euroopa 
institutsioonid ja Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad lahendada probleeme, mis on seotud 
rahvusvahelises kaubanduses toimuvate muutustega ja nende muutuste negatiivse mõjuga 
töötajatele, võime nimetatud jõupingutusi toetada. Me peame mõistma, et fondi suutlikkus on 
piiratud ja nõudma, et fondiga seotud kriteeriumid ja eeskirjad oleksid võimalikult 
läbipaistvad ning lihtsad tagamaks, et piiratud vahenditest hoolimata oleks fondil teatud mõju. 
Lisaks peame võtma arvesse mitmeid tegureid, mis avaldavad fondi tegevusele ja selle 
tõlgendamisele mõju.  Näiteks võrdne juurdepääs, võrdsed tingimused ja võimalused 
kõikidele liikmesriikidele (väikestele ja suurtele), abi osutamine probleemide korral suurtele, 
aga eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis kannatavad maailma 
kaubanduses toimuvate muutuste tõttu kõige enam, kuid mis moodustavad ELis enamuse 
ettevõtetest ja tööandjate baasist.

Muudatusettepanekud ja parandused komisjoni esitatud fondi projektiga seotud algsesse teksti 
on tehtud ülaltoodud ja ka muudel kaalutlustel.
Fondi abikõlblikkuskriteeriumid on eriti vaidlusttekitav teema. Komisjoni ettepanek tekitab 
muret, et fondi toetuseks abikõlblike Euroopa Liidu liikmesriikide ja ettevõtete suurust 
arvestamata ei austata võrdse kohtlemise põhimõtet. Tuleb meeles pidada, et 99% Euroopa 
Liidu ettevõtetest moodustavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning 92% neist on 
vähem kui kümme töötajat. Seetõttu tuleks muuta kriteeriumi, mis annab vähemalt 1000 
töötajaga ettevõtetele võimaluse saada fondist abi. Nimetatud tingimuse ja ka muude 
kriteeriumide tõttu on Euroopa Liidu väikestel liikmesriikidel, kes on juba arutelu käigus oma 
negatiivseid seisukohti väljendanud, väga raske fondist toetust saada. 

Vastuoluline on ka põhimõte, et fondist võib abi saada tootmise kolmandasse riiki 
ümberpaigutamise korral. Asjaolu, et fondist ei ole võimalik toetust saada Euroopa Liidus 
töökohtade ümberpaigutamise tõttu tekkinud töökohtade kadumisel, kuigi ümberpaigutamiste 
(mis on tingitud soodsamate tootmistingimuste otsimisest) tagajärjed on samalaadsed, tekitab 
töötute hulgas ebavõrdsustunde.  Probleem süveneb järgmiste Euroopa Liidu laienemistega 
(lähemas tulevikus Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega). On oht, et ettevõtted eelistavad 
paigutada oma tootmise ümber Euroopa Liidust väljapoole, mis ei ole Euroopa Liidule 
kasulik. Kui Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond tahab olla fond, mis reageerib 
kiirelt ettenägematutele ja ootamatutele majanduslikele muutustele, peaksid kriteeriumid 
olema lihtsad ning taotluste heakskiitmise ja vahendite kättesaadavaks tegemise menetlus 
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olema võimalikult kiire. Nimetatud põhimõtete lisamine komisjoni ettepanekusse ei ole lihtne, 
kuigi mõned tööstuse-, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni muudatusettepanekud on 
tehtud täpselt selles suunas.

Raportööri arvates peaks tööandjate, erinevate liikmesriikide ametiasutuste ja tööturu 
osapoolte aktiivne osalus moodustama fondi loomist ja selle tegutsemist käsitleva protsessi 
olulise osa. Otsuste tegemisel tuleks võtta arvesse nimetatud osapoolte arvamusi. Suuremat 
tähelepanu tuleb pöörata töötajatele, kes oma kõrgema vanuse tõttu puutuvad kokku suurte 
probleemidega tööturul, eelkõige seetõttu, et nimetatud vanuserühm suureneb Euroopa Liidus 
jätkuvalt. Töötajatel, kes on umbes 50 aastased, on töö leidmisega või töökoha vahetamisega 
raskusi. Raportööri arvates ei tohiks 50 aastat olla täpne vanusepiir, kuna ülaltoodud 
probleemidega inimesed kuuluvad mõlemale poole nimetatud vanusepiiri. Lisaks tuleb 
arvesse võtta erinevate elukutsete eripärasid, mille puhul on "vanemate" või "vähem kasulike" 
töötajate vanusepiir madalam. Üks muudatusettepanekutest kujutab endast püüdlust arvestada 
erinevate liikmesriikide korda, näiteks pensioni osas.

Tööstuse-, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse raportööri arvates peab üks 
fondi eksisteerimise ja tegutsemise oluline tingimus olema fondi tõhususe põhjalik ja 
objektiivne hindamine, pidades silmas fondi algset eesmärki ning vajadusel korrigeerida 
omandatud kogemuse alusel kriteeriume (sh eelarve suurendamine) tagamaks, et fond ei 
muutuks üksnes formaalseks ja bürokraatlikuks, mis on kasutu Euroopa Liidu liikmesriikide 
ja nende kodanike jaoks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Fondist tuleks eraldada ühekordset 
konkreetset rahalist toetust, et hõlbustada 
töötajate tööturule naasmist aladel või 
sektorites, kus negatiivne mõju majandusele 
on olnud kõige suurem.

(2) Tulenevalt Euroopa Parlamendi 5. juuli 
2006. aasta resolutsioonist "Raampoliitika 
ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada 
integreeritumat lähenemisviisi 
tööstuspoliitikale", milles avaldatakse 
heameelt Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi üle ja nõutakse, et see 
keskenduks globaliseerumise tõttu 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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koondatud töötajate abistamisele uute 
töökohtade leidmisel, tuleks fondist
eraldada ühekordset konkreetset rahalist 
toetust, et hõlbustada töötajate tööturule 
naasmist aladel või sektorites, kus negatiivne 
mõju majandusele on olnud kõige suurem.

Selgitus

4. juulil 2006 raporti "Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat 
lähenemisviisi tööstuspoliitikale" (raportöör: Joan Calabuig Rull) hääletamisel  kinnitas
Euroopa Parlament pärast punktis 33 tehtud muudatust järgmise sõnastuse: "Euroopa 
Parlament (...) avaldab heameelt " Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi üle.  

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 sissejuhatav osa

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, kui 
maailma kaubanduses toimuvatel olulistel 
struktuurimuutustel on majandusele 
märkimisväärne negatiivne mõju, eelkõige 
märgatav impordi kasv Euroopa Liitu, 
järkjärguline Euroopa Liidu turuosa 
vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse, ning millel on 
järgmised tagajärjed:  

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, kui 
maailma kaubanduses toimuvatel olulistel 
struktuurimuutustel on majandusele 
märkimisväärne negatiivne mõju, eelkõige 
märgatav impordi kasv Euroopa Liitu, 
järkjärguline Euroopa Liidu turuosa 
vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse või Euroopa Liidu 
teise liikmesriiki, kus tööjõu hind on 
madalam, ning millel on järgmised 
tagajärjed:  

Selgitus

Kriteerium, mis näeb ette, et komisjon võib ergutada ettevõtteid töökohti kolmandatesse 
riikidesse, mitte Euroopa Liidu liikmesriikidesse ümber paigutama, ei ole Euroopa Liidu 
poliitikaga kooskõlas. Kui fond annab abi vaid Euroopa Liidust väljapoole ümberpaigutamise 
korral, võib tekkida arusaam, et Euroopa Liidus ümberpaigutamise või ümberkorraldamise 
tulemusena koondatud töötajaid koheldakse ebaõiglaselt. Arvesse tuleks võtta Euroopa Liidu 
liikmete vahelist ebaühtlust majandusarengu osas ja liidu järgmisi laienemisi. 

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 punkt a

a) piirkonnas, kus NUTS III tasandil 
mõõdetav töötus on kõrgem kui ELi või riigi 
keskmine, koondatakse ettevõttes vähemalt 

a) piirkonnas, kus NUTS III tasandil 
mõõdetav töötus on kõrgem kui ELi või riigi 
keskmine, koondatakse ettevõttes vähemalt 
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1000 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnija või
tootmisahela järgmise etapi tootja juures,

250 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnija, 
tootmisahela järgmise etapi tootja või 
teenuste osutajate juures,

Selgitus

Kui soovime väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid õiglaselt kohelda, on 1000 töötaja 
koondamise tingimust raske täita.  Lisaks on nimetatud kriteerium Euroopa Liidu väikeste 
liikmesriikide jaoks liiga piirav.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 punkt b

b) kuue kuu jooksul koondatakse ühes või 
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 1000 töötajat, mis 
moodustab vähemalt 1% NUTS II tasandil 
mõõdetavast piirkonna tööhõivest.

b) kuue kuu jooksul koondatakse ühes või 
mitmes NACE 2 tasandil mõõdetavas 
sektoris vähemalt 500 töötajat, mis 
moodustab vähemalt 0,5% NUTS II tasandil 
mõõdetavast piirkonna tööhõivest.

Selgitus

Kui soovime väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid õiglaselt kohelda, on 1000 töötaja 
koondamise tingimust raske täita. Lisaks on nimetatud kriteerium Euroopa Liidu väikeste 
liikmesriikide jaoks liiga piirav. Fondi assigneeringud peaksid ennekõike aitama kaasa 
olukorra lahendamisele piirkondades, mis kannatavad tööpuuduse all kõige enam, vältides 
samas piirkondadevahelise ebavõrdsuse suurenemist. 

Muudatusettepanek 5

Artikli 3 punkt a

a) aktiivsed tööturumeetmed, nagu 
tööotsingute toetamine, kutsenõustamine, 
täpseid vajadusi arvessevõtvad koolitus ja 
ümberõpe, kaasa arvatud info- ja 
sidetehnoloogiaalased oskused, töövahendus 
ja ettevõtluse edendamine või toetus 
tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana,  

a) aktiivsed tööturumeetmed, nagu 
tööotsingute toetamine, kutsenõustamine, 
täpseid vajadusi arvessevõtvad koolitus, 
kutseoskuste arendamine ja ümberõpe, 
kaasa arvatud info- ja sidetehnoloogiaalased 
oskused, töövahendus ja ettevõtluse 
edendamine või toetus tegutsemiseks 
füüsilisest isikust ettevõtjana ning
kaasnevad meetmed,

Selgitus

On oluline, et aktiivsed meetmed hõlmaksid kaasnevad meetmed, näiteks lapsehoidmine 
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kutseõppe ja töötajate ümberõppe ajal, eelkõige naiste ja üksikvanemate puhul.  Lisaks on 
kutseoskuste arendamine sageli lihtsam ja võib olla vähem kulukas, kui ümberõpe ning seda 
nõutakse tööturul, näiteks tehnilistes valdkondades. 

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 punkt b

b) erisissetulekutoetus, mida makstakse 
töölkäijale piiratud ajavahemiku vältel, nagu 
tööotsingu toetus, liikuvustoetus, stipendium 
tööturukoolitusmeetmetes osalejatele ning 
ajutine palgatoetus vähemalt 50-aastastele 
töötajatele, kes nõustuvad hakkama uuesti 
tööle ametikohal, mille palgatase on 
võrreldes tema varasema palgatasemega 
madalam.

b) erisissetulekutoetus, mida makstakse 
töölkäijale piiratud ajavahemiku vältel, nagu 
tööotsingu toetus, liikuvustoetus, stipendium 
tööturukoolitusmeetmetes osalejatele ning 
ajutine palgatoetus eakatele töötajatele, 
arvestades erinevate elukutsete ja riikide 
eripära. 

Selgitus

Töötajaid ei peaks ergutama tööturule naasma madalama palga eest vahetuseks ajutise 
palgatoetuse vastu, millega ei kaasne pikaajalisi väljavaateid.  Ei ole asjakohane määrata 
täpne vanusepiir (50 aastat), kuna tööturule naasmisel raskusi kogevate töötajate vanus 
kõigub seoses erinevate elukutsete ja riikide eripäraga suurel määral. 

Muudatusettepanek 7
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriik esitab komisjonile taotluse 
fondist rahalise toetuse saamiseks 10 nädala 
jooksul alates artiklis 2 fondi kasutamiseks 
kehtestatud tingimuste täitmise kuupäevast. 

1. Liikmesriik teavitab pärast artiklis 2 
fondi kasutamiseks kehtestatud tingimuste 
täitmist viivitamatult komisjoni ja esitab 
seejärel komisjonile taotluse fondist 
rahalise toetuse saamiseks 10 nädala jooksul 
alates artiklis 2 fondi kasutamiseks 
kehtestatud tingimuste täitmise kuupäevast 

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kiirendada ettevalmistusi ja seejärel võimaldada fondi 
kiiremat tegutsemist, mis on kooskõlas fondi eesmärgiga reageerida kiirelt üldiste muutuste 
tõttu maailma kaubandusstruktuuris toimuvatele muutustele.  Lisaks annab see parema 
ülevaate fondi antavatest rahalistest vahenditest.

Muudatusettepanek 8
Artikli 5 lõike 2 punkt f
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f) menetlused, mida kasutatakse tööturu 
osapoolte konsulteerimiseks,  

f) menetlused, mida kasutatakse tööturu 
osapoolte konsulteerimiseks ja nende 
seisukohtade saamiseks,  

Selgitus

Muudatusettepanek tugevdab tööturu osapoolte rolli, suurendab nende kaasatust ja 
vastutustunnet fondi vahendite jagamisega seotud otsustusprotsessis.

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõige 2

2. Fondi meetmed täiendavad liikmesriigi 
meetmeid, mis on võetud riigi, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil.

2. Fondi meetmed täiendavad liikmesriigi 
meetmeid, mis on võetud riigi, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil, ning muudest 
ühenduse rahastamisvahenditest antavat 
struktuuriabi.

Selgitus

Algne sõnastus ei arvesta piisavalt fondi eesmärgiga täiendada ühenduse olemasolevat 
poliitikat ja rahastamisvahendeid, mille eesmärk on reageerida muutustele 
maailmamajanduses.

Muudatusettepanek 10
Artikli 8 lõige 1

1. Komisjoni algatusel võib käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalike järelevalve, 
haldus- ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja 
hindamismeetmete rahastamiseks kasutada 
maksimaalselt 0,35% konkreetsel aastal 
kättesaadavatest fondi vahenditest.

1. Komisjoni algatusel võib käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalike järelevalve, 
teavitus-, haldus- ja tehnilise toe, auditi, 
kontrolli- ja hindamismeetmete 
rahastamiseks kasutada maksimaalselt 
0,30% konkreetsel aastal kättesaadavatest 
fondi vahenditest.

Selgitus

Väljapakutud määr tundub liiga kõrge, arvestades, et komisjoni järgmisteks aastateks 
määratud tehnilise abi summa on 0,25 % struktuurifondide ja 0,20 % solidaarsusfondi puhul.

Muudatusettepanek 11
Artikli 10 lõige 1

1. Artikli 5 lõike 5 kohaselt tehtud 1. Artikli 5 lõike 5 kohaselt tehtud 
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hindamise alusel määrab komisjon 
võimalikult kiiresti kindlaks rahalise toetuse 
suuruse, mis eraldatakse kättesaadavate 
vahendite piires, võttes eelkõige arvesse 
koondatavate arvu, kavandatud meetmeid ja 
selle eeldatavat maksumust.

hindamise alusel määrab komisjon 
võimalikult kiiresti (hiljemalt kuus nädalat 
pärast artikli 5 lõikes 5 kehtestatud 
tingimused täitnud taotluse saamist)
kindlaks rahalise toetuse suuruse, mis 
eraldatakse kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse koondatavate arvu, 
kavandatud meetmeid ja selle eeldatavat 
maksumust.

Summa ei tohi ületada 50% artikli 5.2 
punktis d osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Summa ei tohi ületada 70% artikli 5.2 
punktis d osutatud hinnangulistest 
kogukuludest.

Selgitus

Arvestades, et Euroopa Liidu toetuse eesmärk on leevendada kiirelt maailma 
kaubandusstruktuuri oluliste muutuste põhjustatud tagajärgi, ei ole eelkõige väiksematel 
liikmesriikidel kaasfinantseerimise tagamiseks vajalikke eelarvelisi vahendeid koheselt 
saadaval. Komisjoni otsusele tähtaja määramise eesmärk on kiirendada fondist saadava 
toetuse taotluste läbivaatamisprotsessi.

Muudatusettepanek 12
Artikli 12 lõige 2

2. Komisjon esitab ettepanekud 
eelarvepädevatele institutsioonidele 
pakettidena.

2. Komisjon võib põhjendatud juhtudel 
esitada ettepanekud eelarvepädevatele 
institutsioonidele pakettidena.

Iga aasta 1. juuliks jäetakse alles vähemalt 
üks neljandik fondi aastasest maksimaalsest 
summast, et katta aasta lõpuni tekkivad 
vajadused. 

Iga aasta 1. septembriks jäetakse alles 
vähemalt üks neljandik fondi aastasest 
maksimaalsest summast, et katta aasta 
lõpuni tekkivad vajadused. 

Selgitus

Projektide esitamine pakettidena ilma põhjenduseta võib tarbetult edasi lükata 
kinnitamismenetlust ja sellest tulenevalt ka finantsabi, mis ei ole kooskõlas fondi 
eesmärkidega reageerida kiiresti maailma kaubanduses toimuvatele olulistele 
struktuurimuutustele. Tähtaja 1. septembrile lükkamisega tagatakse piisavate vahendite 
olemasolu fondis kalendriaasta lõpus. 
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