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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kuulub riikide pädevusse ning seda 
kooskõlastatakse kasutades avatud koordineerimismeetodit ja võimalikult suurt 
sünergiat, et kindlustada globaliseerumise kontekstis ELi positiivne areng ning leida 
lahendus sotsiaalse ja tööalase integratsiooni küsimusele liikmesriikides; tuletab 
samuti meelde, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et 
anda panus nende eesmärkide saavutamisel ja aidata töötajaid massiliste koondamiste 
korral;

2. palub, et vähemalt alates järgmisest finantsraamistikust eraldataks assigneeringuid 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile ettenähtud eelarverealt, et muuta 
assigneeringute kasutamine lihtsamaks, lühendada taotluste menetlemise aega töö 
kaotanud töötajate tõhusamaks aitamiseks, ja standardida menetlused;   

3. kutsub liikmesriike üles kaasama tööturu osapooli algusest peale taotluste 
ettevalmistamisse; 

4. palub liikmesriikidel luua kõikide sidusrühmadega koostööd tehes Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kommunikatsiooni- ja haldusstruktuur riiklikul tasandil 
ning vahetada parimaid tavasid Euroopa tasandil, sest see võimaldab fondi kiiret ja 
tõhusat kasutuselevõtmist massiliste koondamiste korral;

5. tuletab meelde, et määrus (EÜ) nr 1927/2006 võimaldab mitmel riigil esitada ühiselt 
abitaotlusi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile, kui töötajad on 
kaotanud töö teatavas geograafilises piirkonnas või tööstusharus, mis ei hõlma ainult 
üht liikmesriiki; 

6. kutsub liikmesriike üles kasutama töö kaotanud töötajate abistamiseks individuaalset 
lähenemisviisi, eelkõige massiliste koondamiste korral, et parandada töötajate 
väljavaateid tööturul, kus toimuvad suured muutused; soovitab liikmesriikidel 
seepärast vahetada aktiivsemalt parimaid tavasid, kasutades eelkõige ära programmi 
Progress võimalusi; 

7. kutsub liikmesriike üles kasutama Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
Euroopa eesmärkide saavutamiseks, uute töökohtade jaoks uute oskuste edendamiseks 
ja elukestva õppe toetamiseks, et võimaldada töötajatel juhtida oma karjääri ning anda 
panus ELi konkurentsivõime tõstmisse globaliseerumise kontekstis;

8. tuletab ettevõtetele meelde nende kohustust teha kõik selleks, et töötajatel oleks 
töötuse algusest peale võimalik tõendada oma töökogemust, et nende ümberõpe oleks 
võimalikult asjakohane ja leiaks aset võimalikult kiiresti ning nad leiaksid uue 
stabiilse töökoha, millel on tulevikku; 
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9. märgib, et esitatud taotlused on liikmesriikides valitsevate erinevate olukordade tõttu 
äärmiselt eripalgelised; palub seetõttu komisjonil töötada välja ettepanek, et 
liikmesriigid saaksid sekkuda paindlikumal alusel ja oleks tagatud parem kooskõla 
riikide majandusliku olukorraga, ning kaaluda võimalust pikendada viiteperioodi ja 
laiendada tingimuste ringi, mille alusel ettevõtted oleksid abikõlblikud;  

10. palub komisjonil vältida konkurentsimoonutuste tekitamist, püüdes ühtlustada 
ettevõtete kohustusi seoses majanduslikel põhjustel aset leidnud vallandamistega; 

11. kutsub komisjoni üles esitama oma aastaaruandes statistilisi andmeid 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja nende koolitusmeetmete tõhususe 
kohta, mille eesmärk on aidata inimestel tööle naasta; 

12. palub komisjonil avaldada usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks andmeid 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutamise efektiivsuse kohta, et 
Euroopa Parlamendil oleks võimalik teostada hilisemat kontrolli. 


