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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider 
Stores, Kreeka)
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–
2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/20061,

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–20202, eriti 
selle artiklit 12,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta3, eriti selle punkti 13,

– võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 
ette nähtud kolmepoolset menetlust,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0000/2014),

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

B. arvestades, et koondatud töötajatele antav 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 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. 

                                               
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C. arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise 
kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete 
hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste 
läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, 
lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike 
tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning 
rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D. arvestades, et Kreeka ametiasutused esitasid 6. juunil 2014 taotluse EGF/2014/009 
EL/Sprider Stores seoses 761 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 47 
(jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvast ettevõttest Sprider 
Stores S.A.; 

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

1. märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a 
sekkumiskriteeriumi (nimetatakse ka majanduskriisi kriteeriumideks) alusel, mille 
kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja 
kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 
500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kaasa arvatud töötajad, kes on koondatud ja 
füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või 
tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

2. märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 6. 
juunil 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 7. oktoobril 2014; väljendab 
heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis oli lühem kui viis kuud;

3. on nõus, et koondamiste põhjused, nimelt: 1) kodumajapidamiste kasutada olevate 
sissetulekute vähenemine – maksukoormuse suurenemise, palkade vähenemise (nii era-
kui ka avaliku sektori töötajatel) ja kasvava töötuse tõttu – mille tagajärjeks oli ostujõu 
väga ulatuslik vähenemine, ning 2) ettevõtetele ja eraisikutele antavate laenude järsk 
vähenemine sularaha puudumise tõttu Kreeka pankades on seotud majanduskriisiga ja 
seetõttu on Kreekal õigus saada fondist rahalist toetust;

4. märgib ka, et jaesektoriga seoses on esitatud veel kolm fondist toetuse saamise taotlust, 
mille põhjuseks on globaalne ja finants- ja majanduskriis;

5. märgib, et need koondamised süvendavad veelgi riigis valitsevat tööpuudust, mis on 
majandus- ja finantskriisi tõttu juba niigi halvenenud ja on liikmesriikide hulgas 
kõrgeim tööpuuduse määr;

6. märgib, et Kreeka ametiasutused osutavad fondist kaasrahastatavaid individuaalseid 
teenuseid lisaks 761 koondatud töötajale ka kuni 550 mittetöötavale ja mitteõppivale 
noorele, kes taotluse esitamise päeval olid alla 30-aastased, kuna 682 koondamist 
toimus noorte tööhõive algatuse kohaselt toetuskõlblikes NUTS 2. tasandi piirkondades; 
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7. väljendab heameelt tõsiasja üle, et Kreeka ametiasutused otsustasid alustada töötajate 
kiireks abistamiseks individuaalsete meetmete pakkumist koondatud töötajatele juba 1. 
septembril 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist fondile toetuse saamiseks 
esildatud kooskõlastatud paketi kohta;

8. märgib, et Kreeka ametiasutused on andnud teada, et individuaalsete teenuste 
kooskõlastatud pakett on koostatud sihtrühmas olevate toetusesaajate esindajate ja 
Kreeka erasektori töötajate ametiühingute keskliiduga konsulteerides ning et 
kavandatavat taotlust arutati kahel 2014. aasta mais toimunud kohtumisel 
sotsiaalpartneritega, kellega konsulteeriti mitmetes ühtse meetmetepaketi sisu 
puudutavates küsimustes; 

9. märgib, et koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused moodustavad 
individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi ja hõlmavad selliseid meetmeid nagu 
kutsenõustamine ja toetus karjääri planeerimisel, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, toetus 
idufirmadele, tööotsingu toetus ja koolitustoetus ning liikuvustoetus; 

10. peab tervitatavaks võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtete järgimist 
kavandatavatele meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul;

11. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

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

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider 
Stores, Kreeka)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 
1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/20061, eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,2 eriti selle 
artiklit 12,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta3, eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) loodi selleks, et toetada 
koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kelle tegevus on lõppenud 
maailma kaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tõttu, määruses (EÜ) nr 546/20094 käsitletud ülemaailmse finants-
ja majanduskriisi jätkumise või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, 
ning aidata neil tööturule naasta.

(2) Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklis 12 on sätestatud, et fond ei tohi ületada 
iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta 
hindades). 

                                               
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
4 OJ L 167, 29.6.2009, p.26.
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(3) Kreeka esitas 6. juunil 2014 taotluse, et saada fondist toetust seoses koondamistega1

Kreeka ettevõttes Sprider Stores S. A., ja täiendas seda lisateabega, nagu on ette 
nähtud määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikes 3. Taotlus vastab fondist rahalise 
toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4) Vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikele 2 on Kreeka otsustanud osutada 
fondi kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid ka 505-le alla 30-aastasele 
mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5) Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Kreeka esitatud taotluse 
rahuldamiseks rahalist toetust summas 7 290 900 eurot.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 7 290 900 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

                                               
1 Fondi määruse artikli 3 punkti a tähenduses.
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SELETUSKIRI

I. Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) loodi selleks, et osutada täiendavat 
abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel. 

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020)1 artikli 12 sätetele ning määruse (EL) nr 1309/20132

artiklile 15 ei tohi fondi aastane maksimaalne summa ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta 
hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Korra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)3 punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks 
(taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi 
kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised. 

II. Taotlus Sprider Stores kohta ja komisjoni ettepanek 

Komisjon kiitis 7. oktoobril 2014 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise 
kohta Kreekale vahendite eraldamiseks, et toetada majanduskriisi tagajärjel NACE Revision 2 
osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvast ettevõttest Sprider 
Stores koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Kreeka ametiasutused osutavad fondist 
kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid lisaks 550 mittetöötavale ja mitteõppivale 
noorele, 

kes taotluse esitamise päeval olid alla 25-aastased, kuna 

koondamised toimusid noorte tööhõive algatuse kohaselt toetuskõlblikes NUTS 2. tasandi 
piirkondades. 

See on viieteistkümnes taotlus, mida tuleb 2014. aasta eelarve raames käsitleda, ja see 
puudutab fondist kokku 7 290 900 euro kasutuselevõtmist Iirimaa kasuks. Kokku puudutab 
see 1311 toetusesaajat. Taotlus saadeti komisjonile 6. juunil 2014 ja selle kohta esitati 
täiendavat teavet kuni 1. augustini 2014. Komisjon on kõiki fondi määruse kohaldatavaid 
sätteid arvesse võttes otsustanud, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise 
tingimustele. 
Kreeka ametiasutuste väitel on Kreeka majandus kuuendat aastat järjest (2008–2013) sügavas 
madalseisus. Kreeka statistikaasutuse ELSTAT kohaselt on Kreeka SKP alates 2008. aastast 
vähenenud 25,7 protsendipunkti, avalik tarbimine 21 protsendipunkti ja eratarbimine 32,3 
protsendipunkti, tööpuudus on aga 20,6 protsendipunkti suurenenud. 

                                               
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
2 ELT L 347, 30.12.2013, lk 855.
3 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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Lisaks rakendas Kreeka valitsus 2008. aastal välisvõla probleemi lahendamiseks selliseid 
ebapopulaarseid meetmeid nagu maksutulude suurendamine, avaliku sektori kulude 
ühtlustamine ja riigiametnike palkade vähendamine. Ka erasektori palgad on vähenenud, sest 
tehakse pingutusi Kreeka majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Alates 2008. aastast on 
suletud tuhandeid ettevõtteid, mille töötajad kaotasid töö, ning tuhanded füüsilisest isikust 
ettevõtjad on oma tegevuse lõpetanud, suurendades sellega järsult töötuse määra. 
Sissetulekute vähenemise kohene mõju oli tarbimise vähenemine.

Kreeka ametiasutused väidavad, et kuna Sprider Stores tegutses kõigis Kreeka piirkondades, 
toimuvad koondamised üle kogu Kreeka ja halvendavad veelgi tööpuuduse olukorda, mis 
majandus- ja finantskriisi tõttu oli juba niigi halvenenud ja tundub olevat eriti tõsine, sest 
Kreeka tööpuuduse määr on kõigist ELi liikmesriikidest kõrgeim.

Koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused moodustavad individuaalsete 
teenuste kooskõlastatud paketi, mis hõlmab selliseid meetmeid nagu kutsenõustamine ja 
toetus karjääri planeerimisel, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, toetus idufirmadele, tööotsingu 
toetus ja koolitustoetus ning liikuvustoetus.

Komisjoni arvates on eespool kirjeldatud kavandatavate meetmete näol tegemist aktiivsete 
tööturu meetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete 
tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalse kaitse meetmeid. 

Kreeka ametiasutused on andnud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega: 

– kavandatavatele meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul austatakse võrdse 
kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– riigi ja ELi õigusaktides sätestatud kollektiivset koondamist käsitlevad nõuded on 
täidetud;

– kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega 
rahastamisvahenditest ning topeltrahastamine on välistatud;

– kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; 

– fondist saadav rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse 
normidele.

Kreeka on teavitanud komisjoni, et riikliku eelfinantseerimise või kaasfinantseerimise allikas 
on arenguministeeriumi avaliku sektori investeerimiskava.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse 
kokku 1 501 200 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01). 

See on 2014. aastal viieteistkümnes eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud 
ümberpaigutamise ettepanek fondi kasutuselevõtuks. 
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Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 
kolmepoolsed läbirääkimised.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub 
konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.


