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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 (taotlus 
EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani)
(KOM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0421 – C7-0194/2011);

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta1, eriti selle punkti 28;

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

– võttes arvesse kolmepoolset menetlust, mis on sätestatud 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid, et 
osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte 
struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda; 

B. arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) 
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 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 fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel 
nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Taani taotles abi seoses 813 koondamisega (abi taotletakse 325-le töötajale) 
kuues ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 28 (masinate ja seadmete 
tootmine) alal Taani NUTS II tasandi Kesk-Jüütimaa piirkonnas (Midtjylland, DK04);

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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E. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1. palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi menetlus- ja eelarvekorra 
parandamiseks, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb sellega seoses heameelt, et 
komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud 
menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni 
hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek 
fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse 
menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus 
ja nähtavus;

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 lisaks, et fondist rahastatavad meetmed 
peaksid aitama kaasa pikaajalisele tööhõivele; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi 
asendada meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt 
äriühingute vastutusalas, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4. võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti 
puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad 
struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab, et on komisjonilt nõudnud nende 
andmete võrdleva analüüsi esitamist ka fondi aastaaruannetes;

5. tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele on 
2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 04 05 01 
esmakordselt kantud maksete assigneeringud summas 47 608 950 eurot; tuletab meelde, et 
fond loodi eraldi vahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks 
eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute 
ümberpaigutamist − nagu juhtus minevikus −, sest see võib raskendada eri 
poliitikaeesmärkide saavutamist;

6. tunneb heameelt selle üle, et paranduseelarvega nr 2/2011 on ette nähtud fondi eelarverea 
04 05 01 suurendamine 50 000 000 euro võrra, mida kasutatakse käesoleva taotluse jaoks 
vajaliku summa katmiseks;

7. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

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

xxx

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/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani)

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 
kohta1, eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust 
(EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2, eriti selle 
artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut3

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) Taani esitas 11. mail 2010 taotluse, et saada fondist toetust seoses koondamistega 
NACE Rev. 2 osa 28 (Masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas 6 ettevõttes, mis 
tegutsevad NUTS II tasandi Kesk-Jüütimaa (Midtjylland, DK04) piirkonnas, ning lisas 
sellele täiendavat teavet kuni 21. märtsini 2011. Taotlus vastab rahalise toetuse 
kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. 
Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 3 944 606 euro eraldamiseks.

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

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

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 3 944 606 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Brüssel/Strasbourg,

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, kui taotlus saab positiivse hinnangu, esitab komisjon fondi 
kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku 
ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Samal ajal võidakse korraldada 
kolmepoolne menetlus, et leppida kokku fondi kasutamises ja vajalikes summades. 
Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek 
Komisjon kiitis 11. juulil 2011 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta Taanile vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

See on neljateistkümnes taotlus, mida tuleb 2011. aasta eelarve raames käsitleda, ja see 
puudutab fondist Taani kasuks kokku 3 944 606 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 
813 koondamist (abi taotletakse 325-le töötajale) 6. juunist 2009 kuni 6. märtsini 2010 
kestnud üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul kuues ettevõttes, mis tegutsevad NACE 
Revision 2 osa 28 (masinate ja seadmete valmistamine) alal NUTS II tasandi Midtjylland 
(DK04) piirkonnas. 

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery, Taani) esitati 
komisjonile 11. mail 2010 ja selle kohta saadeti lisateavet 21. märtsini 2011. Taotlus põhineb 
fondi määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist abi saamise 
tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ühe ja sama 
NACE Revision 2 osa alla kuuluvates ja liikmesriigi NUTS II tasandi ühes või kahes 
külgnevas piirkonnas tegutsevates ettevõtetes.

Komisjoni hinnangu üheks kriteeriumiks oli koondamiste ja maailmakaubanduses toimunud 
oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs, mis käesoleva juhtumi 
puhul on seotud üleilmastumisest tulenevate struktuurimuutuste suure mõjuga tuuleturbiinide 
tootmisele ELis.

Lisaks sellele oli Taani ametivõimude väitel tööhõive vähenemine Kesk-Jüütimaal 
ettenägematu üleilmse tuuleenergiasektori kiire kasvu tõttu.  
                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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Komisjoni hinnang põhines samuti asjaomase piirkonna ning selle asutuste ja sidusrühmade 
kirjeldusel. Kesk-Jüütimaa on Taani viie piirkonna hulgas pindalalt suurim. Tuuleturbiinide 
tootmine kuulub raua- ja metallitööstuse sektorisse ning selle sektori töötajate osakaal on 
Ringkøbing-Skjerni vallas suurem kui Taanis tervikuna (vastavalt 19 % ja 6 %), mistõttu 
piirkond on sektoris toimuvate negatiivsete muutuste suhtes tundlikum. Taani hinnangul on 
koondamiste mõju kohalikul tasandil suur: asjaomaste töötajate koondamised moodustavad 
ligikaudu 2,5 % Ringkøbing-Skjerni valla töökohtade koguarvust.   
Rahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett, kaasa arvatud selle täiendavus 
struktuurifondidest rahastatavate meetmetega, hõlmab selgitus- ja 
ümberorienteerimismeetmeid (töötajate eesmärkide ja kavade kindlakstegemiseks), täiendavat 
toetust jätkuõppeks ja - koolituseks, innovatsioonilaborit (keskendutakse töötajate oskuste 
parandamisele, et võimaldada neil katsetada tööd keskkonnasäästliku tehnoloogia alal 
olemasolevates firmades), juhendamist, kvalifikatsiooninõustamist, tööotsitoetust ja 
liikuvustoetust.

Taani ametiasutused on kinnitanud, et sotsiaalpartneritega konsulteerimise nõuded on 
täidetud.  

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Taani 
ametiasutused oma taotluses ja täiendavas teabes:

• kinnitanud, et fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike 
õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas;

• tõendanud, et kavandatud meetmed on ette nähtud töötajate toetuseks ja neid ei 
kasutata äriühingute või sektorite ümberkorraldamiseks;

• kinnitanud, et eespool nimetatud toetuskõlblikud meetmed ei saa toetust muudest ELi 
rahalistest vahenditest.

Haldus- ja kontrollisüsteemi kohta on Taani teatanud komisjonile, et finantstoetust haldavad 
ja kontrollivad samad asutused, mis ka Euroopa Sotsiaalfondi toetuste puhul. Ka viimase 
korraldusasutuseks on Taani Ettevõtlus- ja Ehitusamet. Sertifitseerimisasutuseks nimetatakse 
sama organi teine osakond. Auditeerimisasutuseks on Taani Ettevõtlus- ja Ehitusametis 
tegutsev ELi kontrollitalitus. 
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 kokku 3 944 606 euro suuruste kulukohustuste 
ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale 04 05 01.
Raportöör tunneb heameelt selle üle, et vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele 
nõudmistele on 2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 
esmakordselt kantud maksete assigneeringud (summas 47 608 950 eurot) ning peab 
kiiduväärseks paranduseelarvega nr 2/2011 eelarverea 04 05 01 suurendamist 50 000 000 euro 
võrra.

Raportöör tuletab meelde, et fond loodi eraldi vahendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad 
ning millele tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt 
assigneeringute ümberpaigutamist, nagu on juhtunud varemalt, sest see võib raskendada eri 
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poliitikaeesmärkide saavutamist. 
Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit 
eurot aastas.
Tegemist on neljateistkümnenda ettepanekuga, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele 
fondi kasutuselevõtmiseks 2011. aastal esitatud. Lahutades olemasolevatest assigneeringutest 
taotletava summa (st 3 944 606 eurot), jääb kuni 2011. aasta lõpuni kasutada 424 760 999 
euro suurune summa. See tähendab, et vastavalt fondi määruse artikli 12 lõikele 6 jäetakse 
2011. aasta viimasel neljal kuul tehtavateks eraldisteks alles üle 25% fondi aastasest 
maksimaalsest summast.

III Menetlus
Komisjon on esitanud ümberpaigutamise taotluse, et kirjendada 2011. aasta eelarvesse 
konkreetsed kulukohustuste assigneeringud, nagu on nõutud 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28.
Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud 
vormis, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et anda 
konstruktiivset tuge ja aidata hinnata fondi taotlusi.
Pärast hindamist esitab Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi 
kasutuselevõtmise kohta oma arvamuse, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud kirjas.
17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis on kinnitatud, kui oluline on tagada, et fondi 
kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas 
institutsioonidevahelise kokkuleppega.


