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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 EGF/2014/008 
FI/STX Rauma, Soome)
(COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2014)0630 – C8-0214/2014),

– 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 („fondi määrus”),

– 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 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, 
lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike 
meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning 
rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D. arvestades, et Soome ametiasutused esitasid 27. mail 2014 taotluse EGF/2014/00 
FI/STX Rauma seoses 577 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 30 (muude 
transpordivahendite tootmine) alla kuuluvast ettevõttest STX Finland Oy; 

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

1. märgib, et Soome ametiasutused esitasid fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a 
sekkumiskriteeriumi 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 on tegevuse lõpetanud sama arv 
füüsilisest isikust ettevõtjat, kaasa arvatud töötajad (kes on koondatud) või füüsilisest 
isikust ettevõtjad (kes on tegevuse lõpetanud) nimetatud ettevõtte tarnijate või 
tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

2. märgib, et Soome ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 27. 
mail 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 14. oktoobril 2014; väljendab 
heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis oli lühem kui viis kuud;

3. märgib, et Soome ametiasutuste väitel on üleilmne meretööstus viimastel aastatel teinud 
läbi järsu muutuse ja selles globaalses olukorras on ELi turuosa laevaehituses1

vähenenud 2007. aasta 13 %-lt 5 %-le 2013. aasta kolmes esimeses kvartalis, samas kui 
Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapani vastav turuosa on kokku suurenenud 77 %-lt 2007. aastal 
86 %-le 2013. aasta kolmes esimeses kvartalis; märgib, et lisaks Aasia osakaalu 
märkimisväärsele suurenemisele laevaehituse turul tekitas majanduskriisi tõttu 
vähenenud tellimuste arv Euroopa laevaehituse sektoris liigse tootmisvõimsuse, mis 
omakorda toob kaasa tiheda konkurentsi;

4. nõustub, et need tegurid on seotud globaliseerumise tõttu toimunud suurte 
struktuurimuutustega maailmakaubanduses ja Soomel on seetõttu õigus saada fondilt 
toetust;

5. märgib, et laevaehitussektori kohta on seni esitatud 6 fondi kasutuselevõtmise taotlust, 
millest üks põhines kaubandusega seotud üleilmastumise mõjul ja ülejäänud viis 
ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärgedel;

                                               
1 Mõõdetuna tootmismahtudes



PR\1037468ET.doc 5/11 PE539.865v01-00

ET

6. märgib, et need koondamised halvendavad tööpuudust Edela-Soomes veelgi, sest 
enamikul koondatud töötajatest on madal haridustase ja nad on suhteliselt eakad, mis 
tõenäoliselt suurendab ohtu, et nad jäävad pikaajaliselt töötuks; on veelgi rohkem mures 
selle ettevõtte sulgemise mõju pärast kogu piirkonnale, sest laevaehitus ja metallitööstus 
on selle piirkonna ajaloolise traditsiooniga põhitegevusalad ning seetõttu on üleminek 
uutele majandustegevustele veelgi raskem; 

7. märgib, et lisaks vaatlusperioodil koondatud 577 töötajale on rahastamiskõlblike 
toetusesaajate hulka arvatud ka pärast neljakuulist vaatlusperioodi koondatud 57 töötajat 
– kokku 634 isikut; fondi meetmete sihtrühma kuuluvate toetusesaajate arv on 565;

8. märgib, et fondi rakendamise kogueelarve on 2 378 000 eurot, millest 113 000 eurot on 
ette nähtud rakendamisele, ning et fondi rahaline toetus on 1 426 800 eurot, mis on 60 
% kogukuludest;

9. väljendab heameelt tõsiasja üle, et Soome ametiasutused otsustasid alustada töötajate 
kiireks abistamiseks individuaalsete meetmete pakkumist koondatud töötajatele juba 15. 
jaanuaril 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist fondile toetuse saamiseks esildatud 
kooskõlastatud paketi kohta ja isegi enne fondile toetuse saamiseks taotluse esitamist;

10. märgib, et Soome ametiasutused on andnud teada, et individuaalsete teenuste 
kooskõlastatud pakett on koostatud asjaomaste sotsiaalpartnerite ja muude 
sidusrühmadega, ning peab tervitatavaks, et konsultatsioonid jätkuvad Tööhõive- ja 
Majandusministeeriumi poolt ellukutsutud töörühma vormis, et tegeleda ettevõttest STX 
Finland koondatud töötajatega; 

11. märgib, et koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused sisaldavad 
koondatute jaoks käesoleva taotlusega hõlmatud kolme tüüpi meetmeid: 1) nende 
abistamine uuele tööle üleminekul, ii) nende abistamine oma ettevõtte loomisel ja iii) 
koolituse või hariduse pakkumine; 

12. peab eriti tervitatavaks meedet nimetusega „Ettevõtete uuring”, mille raames viiakse 
Rauma piirkonnas koos Rauma ettevõtjate ja tööstuse esindajatega läbi töökohtade 
uuring, et saada ajakohast teavet ettevõtete personalivajaduse kohta, suunata sihtrühmas 
olevaid töötajaid töö otsimisel ja pakkuda neile vajalikku koolitust;

13. kutsub üles tagama, et uuel Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmitöö perioodil 
kavandatavad ESFi meetmed täiendaksid fondi kava ja hõlbustaksid töötajate 
taasintegreerimist tulevikule orienteeritud ja jätkusuutlikesse majandussektoritesse;

14. tuletab meelde, et tööalane konkurentsivõime sõltub ka ühiskonda integreerituse 
tasemest, ja nõuab seetõttu eritähelepanu pööramist vanemate ja vähem kvalifitseeritud 
töötajate sotsiaalsele kaasamisele;

15. tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele ja nende rakendamisele 
juurdepääsu tagamisel järgitakse võrdväärse kohtlemise ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid;

16. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;
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17. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

18. 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/2014/008 FI/STX 
Rauma, Soome)

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

võttes arvesse 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 ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.
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(3) Soome esitas 27. mail 2014 taotluse, et saada fondist toetust seoses koondamistega1

Rauma piirkonna ettevõttes STX Finland Oy, 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) Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Soome esitatud taotluse 
rahuldamiseks rahalist toetust summas 1 426 800 eurot.

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 1 426 800 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

[...],

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

                                               
1 Fondi määruse artikli 3 punkti a tähenduses.



PR\1037468ET.doc 9/11 PE539.865v01-00

ET

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. STX Rauma taotlus ja komisjoni ettepanek 

Komisjon kiitis 14. oktoobril 2014 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi 
kasutuselevõtmise kohta Soomele vahendite eraldamiseks, et toetada maailmakaubanduses 
üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel NACE Rev. 2 osa 30 alla 
kuuluvas majandussektoris (muude transpordivahendite tootmine) tegutsevast ettevõttest STX 
Finland Oy koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. 

See on kuueteistkümnes taotlus, mida tuleb 2014. aasta eelarve raames käsitleda, ja see 
puudutab fondist kokku 1 426 800 euro kasutuselevõtmist Soome kasuks. Kokku puudutab 
see 565 toetusesaajat. Taotlus saadeti komisjonile 27. mail 2014 ja selle kohta esitati 
täiendavat teavet kuni 22. juulini 2014. Komisjon on kõiki fondi määruse kohaldatavaid 
sätteid arvesse võttes otsustanud, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise 
tingimustele. 

Soome ametiasutuste väitel on maailma meretööstus viimastel aastatel teinud läbi järsu 
muutuse ja ELi turuosa maailmas on märkimisväärselt vähenenud. Tootmismahu näitajate 
põhjal oli ELi laevaehituse turuosa 2013. aasta kolmes esimeses kvartalis 5 %, samas kui 
2007. aastal oli see 13 %. Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapani vastav turuosa oli 2013. aasta 
kolmes esimeses kvartalis kokku 86 %, 2007. aastal aga 77 %.

Laevaehitussektor on paljudes Aasia riikides muutunud töökohtade loomise ja välisvaluuta 
teenimise vahendiks. Sealsed riigid toetavad laevaehitustööstust selle ülemaailmse väljundi ja 

                                               
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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tööhõivele avaldatava mõju pärast. Euroopa, mis on moodsa laevaehitussektori sünnikoht, on 
seega suuresti maha jäänud Aasia riikidest, kus tööjõukulud on madalad.

Soome ametiasutused väidavad, et pärast STX sulgemist tõuseb töötuse määr Rauma 
piirkonnas hinnanguliselt rohkem kui 2 protsendipunkti võrra – 11,1 %-lt 13,1 %-le. Lisaks 
suurendab madal haridustase koos töötute suhteliselt kõrge vanusega tõenäoliselt pikaajalise 
töötuse ohtu.

Koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused moodustavad individuaalsete 
teenuste kooskõlastatud paketi, mis hõlmab selliseid meetmeid nagu juhendamine ja muud 
ettevalmistavad meetmed, tööhõive- ja äriteenused teeninduspunktis, koolitus ja ümberõpe, 
ettevõtluse edendamine ning koolitus ja eksperditeenused, ettevõtete uurimus, palgatoetused, 
reisi-, ööbimis- ja kolimistoetused.

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. 

Soome ametiasutused on andnud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega: 

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

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

– töötajaid koondanud ettevõte on oma tegevust pärast koondamisi jätkanud; ta 
on täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ja on kooskõlas 
nendega oma töötajate eest hoolt kandnud;

– kavandatud meetmetega toetatakse üksikuid töötajaid ja meetmeid ei kasutata 
ettevõtete ega sektorite restruktureerimiseks;

– 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;

Soome on komisjoni teavitanud, et nõutavad riikliku kaasrahastamise eraldised on enamasti 
pärit tööhõive- ja majandusministeeriumi haldusalasse kuuluvast riiklike tööhõiveteenuste 
eelarvest ning et mõnd teenust kaasrahastatakse majandusarengu-, transpordi- ja 
keskkonnaküsimustega tegelevate keskuste ning tööhõive ja majandusarengu ametite 
halduskuludest.
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III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse 
kokku 1 426 800 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01). 

See on seni kuueteistkümnes eelarvepädevatele institutsioonidele 2014. aastal esitatud fondi 
vahendite ümberpaigutamise taotlus. 

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. 


