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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28
(KOM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0582 – C7-0334/2010);

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta,1 eriti selle punkti 28;

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte 
struktuurimuutuste tagajärjel kannatavatele töötajatele täiendava toetuse andmiseks ja 
tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid; 

B. arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendusala on laiendatud 
nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on 
koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi peaks olema 
dünaamiline 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 fondi kasutuselevõtmise üle 
otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 
kokkulepet;

D. arvestades, et Sloveenia on taotlenud abi seoses 2554 inimese koondamisega äriühingus 
Mura, European Fashion Design, mis tegutseb rõivatööstussektoris;

E. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1. palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi fondi kasutuselevõtmise 
kiirendamiseks;

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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2. tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist 
käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele 
ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on 
üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond 
võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

3. rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud 
töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada 
siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas olevaid 
meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4. võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti 
puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad 
struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende andmete 
võrdlev analüüs ka fondi aastaaruannetes;

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et seoses fondi kasutuselevõtmisega on komisjon teinud 
ettepaneku kasutada maksete assigneeringuteks Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata 
vahendite asemel muud allikat, ja seda tänu Euroopa Parlamendi sagedastele 
meeldetuletustele, et fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad 
ning seetõttu tuleb ümberpaigutamiseks kindlaks määrata asjakohased eelarveread;

6. märgib, et selleks, et sellisel juhul fondi vahendeid kasutusele võtta, tuleb maksete 
assigneeringud paigutada ümber eelarverealt, mis on nähtud ette VKEde toetamiseks ja 
uuendustegevuseks; peab kahetsusväärseks komisjoni tõsiseid puudujääke 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammide rakendamisel, eelkõige 
majanduskriisi ajal, mis peaks märkimisväärselt suurendama vajadust sellise abi järele;

7. tuletab meelde, et fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite 
üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte 
tegemise käigus;

8. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge 
ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriumeid ning 
selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi 
nõudmistele;

9. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

10. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja 
komisjonile.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

xx

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus 
EGF/2010/014 SI/Mura, Sloveenia)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta,1 eriti selle punkti 28;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,2 eriti selle artikli 
12 lõiget 3;

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, 
et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest 
tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule 
tagasi pöörduda.

(2) Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul 
võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel.

(3) 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise 
ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4) Sloveenia esitas 28. aprillil 2010 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses äriühingus 
Mura toimunud koondamistega ja saatis lisateavet kuni 24. juunini 2010. Taotlus 
vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) 
nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku võtta kasutusele 2 247 940 
euro suurune summa.

(5) Seepärast tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et rahastada Sloveenia taotluses 
nimetatud meetmeid,

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 2 247 940 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

(Allakirjutamise aeg ja koht)

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja
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SELETUSKIRI

I Taust
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi 
töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel. 
Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)1 punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/20062 artiklile 
12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis 
on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul 
tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse 
finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse 
eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks 
tehtud.
Korra kohaselt esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu 
andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning 
samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Üheaegselt võidakse korraldada kolmepoolne 
menetlus fondi kasutamises ja vajalikes summades kokku leppimiseks. Kolmepoolne 
menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek 

Komisjon kiitis 19. oktoobril 2010 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta Sloveeniale vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants-
ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune on kahekümne viies taotlus, mida tuleb 2010. aasta eelarve raames käsitleda ja see 
puudutab fondist Sloveenia kasuks kokku 2 247 940 euro kasutuselevõtmist. Taotlus 
puudutab 2554 inimese koondamist rõivatööstussektoris tegutsevas äriühingus Mura, 
European Fashion Design neljakuulise vaatlusperioodi jooksul 21. oktoobrist 2009 20. 
veebruarini 2010.

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/014 SI/Mura) esitati komisjonile 28. aprillil 2010 ja 
selle kohta saadeti lisateavet 24. juunini 2010. Taotlus põhines fondi määruse artikli 2 punkti 
a sekkumiskriteeriumil, mis eeldab, et nelja kuu jooksul koondatakse ettevõttes, kaasa arvatud 
tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juures, vähemalt 500 töötajat, ning taotlus 
esitati 10-nädalase tähtaja jooksul (määruse artikkel 5).

Komisjoni hinnang põhines järgmisel teabel: koondamiste ja maailmakaubanduse oluliste 
struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; asjaomaste koondamiste 
ettenägematu laad; koondatavate arvu esitamine ning artikli 2 punkti a kriteeriumidele 
vastavuse tõendamine; koondamiste ettenägematu laadi selgitus; koondamisi teostavate 
ettevõtete ning asjaomaste töötajate kindlaksmääramine; asjaomase territooriumi ning selle 
                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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asutuste ja sidusrühmade kindlaksmääramine ning koondamiste oodatav mõju kohalikule, 
piirkondlikule või riigi tööhõivele; rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett 
ja selle kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate 
meetmetega; kuupäevad, millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse 
osutamist asjaomastele töötajatele; menetlused tööturu osapoolte konsulteerimiseks; juhtimine 
ja kontrollisüsteemid.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele 
ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele 
ümberpaigutamise taotluse (DEC 37/2010) kokku 2 247 940 euro ümberpaigutamiseks 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja 
eelarverealt ,,Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Ettevõtluse ja 
uuendustegevuse programm” (01 04 04) maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi eelarvereale (04 05 01).

Raportööril on hea meel märkida, et vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele taotlustele on 
komisjon Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendite asemel määranud maksete 
assigneeringuteks muud allikad.  

Raportöör on siiski seisukohal, et käesoleval juhul tehtud valikuga (ettevõtluse ja 
uuendustegevuse toetamiseks mõeldud eelarverida) ei saa rahule jääda, sest konkurentsivõime 
ja uuendustegevuse raamprogrammi rakendamisel on komisjonil tõsised probleemid.  
Majanduskriisi ajal tuleks neid assigneeringuid tegelikult pigem suurendada. Raportöör 
kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama makseteks sobivamate eelarveridade kindlakstegemist 
tulevikus.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit 
eurot aastas. 
Eelarvepädevad institutsioonid on 2010. aastal heaks kiitnud juba viisteist ettepanekut fondi 
kasutuselevõtmise ja tehnilise abiga seotud ümberpaigutamise kohta kogusummas 47 432 497 
eurot, mis koos kõnealuste ettepanekutega (sh käesolev) seotud 28 502 666 euro suurusega 
summaga jätab 2010. aastaks alles veel 424 064 837 eurot.

III Menetlus
Komisjon esitas vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2010. aasta eelarvesse kandmiseks 
ümberpaigutamise taotluse1.

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud 
vormis (kirjavahetusena), välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta 
kokkulepet.

                                               
1 19. oktoobri 2010. aasta ümberpaigutamise taotlus DEC 37/2010.
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Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et anda 
konstruktiivset tuge ja aidata hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi 
kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud 
arvamuses.
17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi 
kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas 
institutsioonidevahelise kokkuleppega.


