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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/2010/026 PT/Rohde, Portugal)
(KOM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0491 – C7-0222/2011),

– 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 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 
ettenähtud kolmepoolset menetlust,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

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

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 (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 vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 
2008 toimunud lepituskohtumisel, olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks 
võimalikult kiiresti ja tõhusalt, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel 
nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Portugal taotles abi seoses 974 töötaja koondamisega (kellest abi taotletakse 
680 töötaja puhul) ühes ettevõttes, mis asub peamiselt Santa Maria Da Feira 
omavalitsusüksuses ja kus toimunud koondamised mõjutasid ka kõrvalasuvat Ovari 
omavalitsusüksust; mõlemad omavalitsusüksused asetsevad vastavalt kahes NUTS II 

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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piirkonnas: Norte ja Centro;

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

1. palub asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmist kiirendamiseks vajalikke 
jõupingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks; tunneb sellega seoses heameelt, et 
tulenevalt parlamendi nõudmisest kiirendada toetuste eraldamist kehtestas komisjon 
parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele 
komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ning ettepanek 
fondi kasutuselevõtmise kohta; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse 
menetlusse veelgi rohkem parandusi ning et fond muutub tõhusamaks, läbipaistvamaks ja 
nähtavamaks;

2. tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist 
käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha töötajatele, kes 
on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud, ette 
ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus; 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; fondist rahastatavad meetmed peaksid tagama 
pikaajalise tööhõive; 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 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 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 poliitiliste eesmärkide saavutamist;

6. tunneb heameelt selle üle, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarverida 
04 05 01 on kavas paranduseelarvega nr 2/2011 suurendada 50 000 000 euro võrra, millest 
kaetakse kõnealuse taotluse jaoks vajaminev summa;

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/2010/026 PT/Rohde, Portugal)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

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 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) Portugal esitas 26. novembril 2010 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses 974 
töötaja koondamisega (kellest abi taotletakse 680 töötaja puhul) ühes jalatsitööstuse 
ettevõttes, mis asub peamiselt Santa Maria Da Feira omavalitsusüksuses ja kus 
toimunud koondamised mõjutasid ka kõrvalasuvat Ovari omavalitsusüksust; mõlemad 
omavalitsusüksused asetsevad vastavalt kahes NUTS II piirkonnas: Norte ja Centro. 
Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse 
(EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 1 449 500 euro 
eraldamiseks.

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 1 449 500 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 (edaspidi „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 17. augustil 2011 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta Portugalile vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants-
ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune on kuueteistkümnes taotlus, mida tuleb 2011. aasta eelarve raames käsitleda ja see 
puudutab fondist Portugali kasuks kokku 1 449 500 euro kasutuselevõtmist. See puudutab 974 
töötaja koondamist (kellest abi taotletakse 680 töötaja puhul) üheksakuulise vaatlusperioodi 
jooksul 19. maist 2010 kuni 19. septembrini 2010 ühes jalatsitööstuse ettevõttes, mis asub 
peamiselt Santa Maria Da Feira omavalitsusüksuses ja kus toimunud koondamised mõjutasid 
ka kõrvalasuvat Ovari omavalitsusüksust; mõlemad omavalitsusüksused asetsevad vastavalt 
kahes NUTS II piirkonnas Portugalis: Norte ja Centro. 

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugal) esitati komisjonile 26. 
novembril 2010 ja selle kohta saadeti lisateavet 19. maini 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 maailma kaubanduses toimunud 
oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; käesoleva juhtumiga 
                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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seoses väidab Portugal, et rõiva- ja jalatsitööstus kannatas kriisi tõttu rängalt. Need sektorid 
on väga tundlikud väliste tegurite suhtes, nagu tarbijate ostujõud. Majanduslangusel oli 
negatiivne mõju tööhõivele – tööpuudus kasvas ning see mõjutas ka tarbijausaldust. Sellest 
tulenevalt tabas töötlevat tööstust müügi ja tootmise järsk langus. Portugali ametiasutused 
teatasid, et Portugali SKP langes 2008. aasta kahel viimasel kvartalil ja 2009. aastal (4%-ne 
langus Portugali Panga andmetel). Nii rõiva- kui ka jalatsitööstuse eksport vähenes (24 
miljonit eurot rõivatööstuses, 6 miljonit eurot jalatsitööstuses). Portugali jalatsitööstuse 
eksport vähenes 2009. aastal 1 207 miljoni euroni, mis on 6,4% vähem kui eelnenud aastal.

Rohde turupositsioon püsis stabiilsena, kuigi probleeme põhjustas konkurentsi tihenemine –
Hiina muutus sektori liidriks maailmas ning järjest olulisemateks said ka Vietnam, India ja 
Indoneesia. Siiski mõjutas Rohde olukorda müügi langus ning tema positsioon Euroopa turul 
halvenes. Kriisi tulemusena ja väheste investeeringute tõttu läks Saksamaal Schwalmstadtis 
asuv Rohde emaettevõte lõpuks pankrotti.  

Rohde Gruppi üritati saneerida – Square Four ja Morgan Stanley Merchant panga 
ühisettevõtte ostis äriühingu, et päästa Rohde ja tootmine. Portugali tehast kavatseti hoida 
töös. Lõpuks grupi tootmine siiski vähenes märgatavalt. Need asjaolud, kaasa arvatud 
vähenenud tellimused emaettevõttelt, mõjutasid Rohde tehast Santa Maria da Feiras 
Portugalis ning 2009. aasta septembris alustati maksejõuetusmenetlust, mille tulemusena tehas 
lõpuks suleti ja töötajad koondati.

Rahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett, millele lisanduvad 
struktuurifondidest rahastatavad meetmed, hõlmab järgmisi töötajate tööturule 
tagasipöördumist toetavaid meetmeid:

 Teave ja juhised: teabemeetmed hõlmavad potentsiaalsete toetusesaajate teavitamist 
kõikvõimalikest meetmetest ning nende julgustamist meetmetes osalema. Teavet antakse 
tööturu kohta, samuti aidatakse koostada ja kohandada personaalset tööhõivekava, milles 
kirjeldatakse meetmeid, kus töötaja kavatseb osaleda. Profiile koostavad 
tööhõivekeskused ning seda fond ei kaasrahasta. Eeldatavalt osaleb keerulisematel 
nõustamistel umbes 250 töötajat. Meetmed aitavad suunata töötajaid kutseõppele, toetavad 
kutsealast ümberorienteerumist ning isiklikku arengut, tugevdades enesehinnangut ja 
tööotsimise oskusi. Nendes meetmetes osalemise ajal saavad töötajad söögi- ja 
transporditoetust. 

 Pädevuste tunnustamine, kinnitamine ja tõendamine: tunnustatud nn „Uute võimaluste 
keskuste” abiga teevad töötajad kindlaks elu jooksul nii formaalses kui ka mitteformaalses 
kontekstis omandatud teadmised ja oskused. Koos professionaalsete koolitajatega 
toimuvatel individuaalsetel ja rühmakoolitustel valmistatakse ette õpimapp, mis sisaldab 
tõendeid õppeprotsessi kohta. Töötajatele, kellel on vaja eripädevusi kooli- või 
kutsekoolitunnistuse saamiseks, korraldatakse spetsiaalseid kursusi. Uute võimaluste 
keskusi toetavad kutseõppekeskused ühisjuhtimise raames. 

 Kutseõpe: töötajad saavad koolitust, mis vastab kõige paremini nende hariduse ja oskuste 
tasemele ja aitab neil kiiresti taaskohaneda tööeluga. Korraldatakse täiskasvanute kursusi, 
mis annavad kaks tunnistust (haridus ja kutseõpe), osa kursuseid toimub moodulitena 
(paindlikud lühiajalised koolitused, mis on koostatud vastavad riikliku kvalifikatsioonide 
kataloogi koolituskriteeriumidele paindlikud lühiajalised koolitused, mis on koostatud 
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vastavad riikliku kvalifikatsioonide kataloogi koolituskriteeriumidele) ning osa kursuseid 
on erikursused, mis on kohandatud tööturu vajadustega (meetmed ei sisaldu riiklikus 
kvalifikatsioonide kataloogis). Koolituskursusi korraldavad kutseõppekeskused ja teised 
asutused, millel on IEFP tunnustatud pädevused. Rangetes piirides ja rangete tingimuste 
alusel antakse toetusi koolituse, toidu, transpordi, õnnetusjuhtumikindlustuse ja 
eluasemega seotud kulude katmiseks. 

 Koolitustoetus isikliku initsiatiivi alusel: see võimaldab töötajatel osaleda sobivatel 
koolituskursustel, mis on nendega kokku lepitud nende isikliku tööhõiveplaani osana ning 
mida pakuvad tunnustatud koolitusasutused. Sellistel koolitustel osalejatele antakse toetust 
rangetel tingimustel. Nad võivad osaleda kas järjestikku või samaaegselt rohkem kui ühel 
koolitusel, eeldusel et teatavatest normidest kinni peetakse. 

 Toetus iseseisvate tööotsingute puhul: seda toetust antakse töötajatele, kes fondi abipaketi 
rakendamise ajal leiavad endale uue töökoha kas tähtajatu või vähemalt kuuekuulise 
tähtajalise lepinguga. Summa varieerub sõltuvalt pakutud töölepingu pikkusest ning võib 
suureneda, kui uus töökoht on rohkem kui 100 km kaugusel töötaja elukohast.

 Töölevõtustiimul: et stimuleerida uute töökohtade loomist, võib anda rahalist toetust 
tööandjatele, kes allkirjastavad fondist toetust saava töötajaga täiskohatöö lepingu. 
Lepingu kestus peab olema minimaalselt 12 kuud ning suuremat stimuleerivat toetust 
makstakse ettevõtetele, kes võtavad töötajaid tööle tähtajatu lepinguga. 

 Ettevõtlustoetus: töötajatele, kes soovivad luua omaenda ettevõtte, korraldatakse koolitus 
konkreetsete teadmiste ja oskuste alal, mida on vaja väikeettevõtte loomisel ja juhtimisel. 
Osavõtt koolitusest on ettevõtte loomise toetuse saamiseks kohustuslik eeltingimus, välja 
arvatud juhul, kui on tõendatud, et isik on sel alal varem koolitust saanud või omab 
asjakohast kogemust. Tehniline tugi projektile hõlmab toetusmeetmeid ettevõtte idee 
väljatöötamiseks, äriplaani koostamiseks, äriühingu moodustamiseks ja projekti 
jätkumeetmeteks ettevõtte esimesel tööaastal.

 Ettevõtte loomise toetus: töötajaid aidatakse 20 000 euro tagastamatu abiga iga loodud 
töökoha kohta, sh looja enda töökoht (maksimaalselt kolm töökohta). Loodud töökohad 
peaksid täitma fondi toetusesaajad või piirkonna tööhõivekeskustes registreeritud töötud 
ning need peaksid olema täistöökohad kestusega vähemalt kaks aastat. Rangetes piirides 
ja rangete tingimuste alusel antakse toetusi toidu, transpordi ja 
õnnetusjuhtumikindlustusega seotud kulude katmiseks.

 Lõimumiskava: lõimumiskava annab töötajatele töökogemuse kestusega vähemalt 
30 tundi nädalas 6 kuni 12 kuu jooksul. Selle eesmärk on tagada, et need töötajad ei 
kaotaks kontakti teiste töötajatega, ei jääks isoleerituks ega kaotaks motivatsiooni ning et 
nad saaksid võimaluse omandada uusi teadmisi ja oskusi ja parandaksid nii oma 
konkurentsivõimet tööturul lõimumisjärgsel ajal. Töötajad pannakse piiratud ajaks tööle 
mittetulunduslike tööandjate juurde; see annab neile õiguse saada  söögi- ja 
transporditoetust, kindlustust ja palka asendavat kuutoetust.

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Portugali 
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 
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kasutata äriühingute või sektorite ümberkorraldamiseks;
• kinnitanud, et eespool nimetatud toetuskõlblikud meetmed ei saa toetust muudest ELi 
rahalistest vahenditest.

Haldus- ja kontrollisüsteemide osas on Portugal teatanud komisjonile, et finantstoetust haldab 
ja kontrollib avalik tööhõiveamet Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 
Üldjuhtimisega tegeleb tööhõiveosakond, keda abistavad kutseõppe osakonna, finants- ja 
juhtimiskontrolli osakonna ning Norte ja Centro piirkondade delegatsioonide esindajad. 
Üldise finantsjuhtimise on enda peale võtnud finants- ja juhtimiskontrolli osakond. Abi 
heakskiitmine ja väljamaksmine kuulub Norte ja Centro piirkondade delegatsioonide 
vastutusalasse. Enamiku aktiivsetest meetmetest teostavad koondamistest enim puudutatud 
omavalitsuste tööhõivekeskused ja partnerorganisatsioonid, täpsemalt ühised 
kutseõppekeskused. Portugal on kinnitanud, et asjaomaste organisatsioonide vahel ja nende 
sees järgitakse ülesannete lahususe põhimõtet.

Euroopa Sotsiaalfondi korraldusasutus Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, 
I.P.) vastutab käesoleva EGFi taotluse auditeerimise ja kontrolli eest.

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 1 449 500 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 parlamendi korduvatele nõudmistele on 
2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale esmakordselt 
kantud maksete assigneeringud (summas 47 608 950 eurot) ning et eelarverea 04 05 01 
vahendeid on kavas paranduseelarvega nr 2/2011 50 000 000 euro võrra suurendada.

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 
poliitiliste eesmärkide saavutamist. 
Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit 
eurot aastas.
Tegemist on kuueteistkümnenda ettepanekuga, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele 
fondi kasutuselevõtmiseks 2011. aastal esitatud. Lahutades olemasolevatest assigneeringutest 
taotletava summa (st 1 449 500 eurot), jääb kuni 2011. aasta lõpuni kasutada 418 963 631 
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 
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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 seisukoha, mis esitatakse käesolevale raportile lisatava kirjana.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis rõhutati veel kord, et fondi kasutuselevõtmist 
käsitlevad otsused tuleb vastu võtta kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise 
kokkuleppega.


