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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/2015/002 DE/Adam 
Opel, Saksamaa)
(COM(2015)0342 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2015)0342 – C8-xxxx/2015),

– 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 (edaspidi „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 (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

– võttes arvesse kolmepoolset menetlust, mis on sätestatud 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0000/2015),

A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi 
töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või 
ülemaailmse finants- ja majanduskriisi 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 

                                               
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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(edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. 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 tegevuste ja toetusesaajate 
ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise 
stiimuleid;

D. arvestades, et Saksamaa esitas taotluse EGF/2015/002 DE/Adam Opel fondist rahalise 
toetuse saamiseks pärast 2881 töötaja koondamist NACE Revision 2 osa 29 
„Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine”1 alla kuuluvas majandussektoris 
tegutsevas ettevõttes Adam Opel AG ja tema ühe tarnija juures;

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

1. nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on 
täidetud ja seetõttu on Saksamaal õigus saada nimetatud määruse alusel 6 958 623 eurot 
rahalist toetust;

2. märgib, et Saksamaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 26. 
veebruaril 2015, komisjon lõpetas hinnangu andmise 14. juulil 2015 ja tegi selle Euroopa 
Parlamendile teatavaks 1. septembril 2015; väljendab heameelt kiire hindamisperioodi üle, 
mis kestis vähem kui viis kuud;

3. märgib, et automüük on Lääne-Euroopas järsult vähenenud ja jõudnud viimase 20 aasta 
madalaimale tasemele2, ning rõhutab, et Euroopas müüdavate autode arv ei ole olnud 
alates 1997. aastast väiksem kui praegu; teeb järelduse, et need sündmused on otseselt 
seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 546/20093; rõhutab ka, et eriti on kannatada saanud keskmise 
hinnaklassi segmenti kuuluvate väikeste ja keskmise suurusega sõidukite tootjad ning et 
Adam Opel AG, mis on üks peamisi keskmise hinnaklassi segmenti kuuluvate väikeste ja 
keskmise suurusega sõidukite tootjaid, on kriisi tõttu eriti rängalt kannatada saanud, sest 
ökonoomsete ning kõrg- ja luksusklassi sõidukite tootjaid mõjutas kriis vähem;

4. märgib, et aastatel 2007–2013 langes ELi ja EFTA liikmesriikides uute autode 
arvelevõtmine 25 % (Euroopa Autotootjate Ühenduse andmetel enam kui 16 miljonilt 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega 
kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu 
määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 
393, 30.12.2006, lk 1).
2 European Automobile Manufacturers Association (ACEA) (Euroopa Autotootjate Ühendus), The 
Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015, lk 57f.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 
29.6.2009, lk 26).
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arvele võetud uuelt autolt 12 miljonile); rõhutab sellega seoses, et Opel/Vauxhalli 
kaubamärgiga autode müük Euroopas langes perioodil 2007–2013 järsult – 39 %;

5. märgib ka, et Adam Opel AG seati halvemasse olukorda ettevõtet omava General Motorsi 
poolt, mis lubas Opelil müüa ainult Euroopas ja lõikas ta seetõttu ära muude kontinentide 
esilekerkivatest turgudest: on seisukohal, et Euroopa riikidele pealesurutud 
kasinuspoliitika aitas Opel/Vauxhalli müügiarvu järsule kahanemisele kaasa;

6. märgib, et nendel koondamistel on Bochumi kohalikule majandusele märkimisväärselt 

kahjulik mõju; tuletab meelde, et Bochum on linn, mis asub Saksamaa Nordrhein-

Westfaleni liidumaal tihedalt linnastunud Ruhri piirkonnas, kus sarnaselt muude 

traditsiooniliste kivisöekaevandus- ja terasetootmispiirkondadega on alates 1960ndatest 

olnud tohutud struktuurilised probleemid; rõhutab, et Ruhri piirkonna tööpuuduse tase on 

Saksamaa keskmisest juba palju kõrgem; 

7. tuletab meelde, et Bochumit toetati fondist juba pärast seda, kui Nokia lõpetas seal 

mobiiltelefonide tootmise, mille tagajärjel kadus üle 1300 töökoha; märgib, et 

Outukumpu kavatseb lõpetada roostevaba terase tootmise Bochumis 2015. aasta lõpul, 

mis viib linna edasise deindustrialiseerimiseni ning kohaliku ja piirkondliku tööpuuduse 

olukorra halvenemiseni; 

8. märgib, et praeguseks on NACE Revision 2 osa 29 „Mootorsõidukite, haagiste ja 
poolhaagiste tootmine” alla kuuluvalt sektorilt laekunud fondile 21 taotlust, millest 11 
põhinesid kaubandusega seotud üleilmastumise mõjul ja 10 üleilmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärgedel; tuletab sellega seoses meelde fondile esitatud taotlust 
EGF/2010/031/General Motors Belgium, mis esitati seetõttu, et Opel sulges oma 
tootmistehase Belgias Antwerpenis;

9. väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid 
Saksamaa ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud 
töötajatele 1. jaanuaril 2015, varakult enne otsust ja isegi taotlust esildatud kooskõlastatud 
paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta; 

10. märgib, et Saksamaal on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate 
jaoks järgmisi meetmeid: kutsekoolitusmeetmed (Qualifizierungen), karjäärinõustamine 
(Berufsorientierung), vastastikune hindamine / seminarid, ettevõtte loomise 
nõustamisteenus (Existenzgründerberatung), tööotsingud (Stellenakquise) / töömessid 
(Jobmessen), hilisem juhendamine ja nõustamisteenused (Nachbetreuung und - beratung) 
ja koolitustoetused (Transferkurzarbeitergeld); 

11. märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on konsulteeritud 
sotsiaalpartneritega üleminekuäriühingute loomise kaudu;

12. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes 
neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud 
oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte 
üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;
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13. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav 
teave sisaldab andmeid selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest 
rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Saksamaa ametiasutused on kinnitanud, et 
toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab 
meelde, et on komisjonilt palunud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni 
aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu 
rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

14. tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada 
kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva 
ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

15. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

17. 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 (Saksamaa 
taotlus – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

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, ning eriti selle artikli 15 lõiget 4,

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

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) eesmärk on toetada 
maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste 
struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse 
finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/20133 artiklis 12 on sätestatud, et fond ei 
tohi ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot 
(2011. aasta hindades).

(3) Saksamaa esitas 26. veebruaril taotluse EGF/2015/002 DE/Adam Opel fondist rahalise 
toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist ettevõttes Adam Opel AG ja tema ühe 
tarnija juures Saksamaal. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 
1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab fondi rahalise toetuse kindlaksmääramise 
nõuetele, mis on sätestatud kõnealuse määruse artiklis 13.

(4) Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Saksamaale taotluse alusel 
rahalist toetust summas 6 958 623 eurot.

(5) Selleks et vähendada fondi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks 
käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

                                               
1 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
3 Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 6 958 623 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse 
alates [otsuse vastuvõtmise kuupäev].

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja

                                               
 Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on loodud selleks, et 
osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärgede tõttu. 

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020)1 artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/20132 artikli 15 
sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit 
eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra 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 ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised. 

II. Ettevõtte Adam Opel taotlus ja komisjoni ettepanek 

Komisjon kiitis 14. juulil 2015 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise 
kohta Saksamaale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 29 
„Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine” alla kuuluvas majandussektoris 
tegutsevas ettevõttes Adam Opel AG ja tema ühe tarnija juures koondatud töötajate 
tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on kolmeteistkümnes, mida tuleb 2015. aasta eelarve raames käsitleda, ja 
see puudutab fondist Saksamaa kasuks kokku 6 958 623 euro kasutuselevõtmist. See 
puudutab Adam Opelist ja tema ühe tarnija juurest koondatud 2881 töötajast 2692 töötajat. 
Taotlus saadeti komisjonile 26. veebruaril 2015 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 23. 
aprillini 2015. Komisjon otsustas kooskõlas fondi määruse kõikide kohaldatavate sätetega, et 
taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele. 

Saksamaa ametiasutused väidavad, et koondamiste põhjus on Bochumis asuva Adam Opel 
AG tootmistehase täielik sulgemine. Nad seostavad selle sulgemise ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisiga, selgitades, et aastatel 2007–2013 langes ELi ja EFTA liikmesriikides uute 
autode arvelevõtmine 25 % ning eriti on kannatada saanud keskmise hinnaklassi segmenti 
kuuluvate väikeste ja keskmise suurusega sõidukite tootjad.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused hõlmavad järgmisi meetmeid: 
kutsekoolitusmeetmed (Qualifizierungen), karjäärinõustamine (Berufsorientierung), 
vastastikune hindamine / seminarid, ettevõtte loomise nõustamisteenus 
(Existenzgründerberatung), tööotsingud (Stellenakquise) / töömessid (Jobmessen), hilisem 
juhendamine ja nõustamisteenused (Nachbetreuung und - beratung) ja koolitustoetused 
(Transferkurzarbeitergeld).

                                               
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.



PE565.193v01-00 10/10 PR\1071278ET.doc

ET

Komisjon on seisukohal, et eespool kirjeldatud meetmete näol on tegemist aktiivsete 
tööturumeetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete 
tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid. 

– Saksamaa ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud 
nõutavad tagatised: kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja 
nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid,

– riigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on 
täidetud,

– koondavad ettevõtted, kes jätkavad pärast koondamisi tegevust, on 
koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja kandnud oma 
töötajate eest nõuetekohaselt hoolt,

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

– kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid,

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

Saksamaa on teatanud komisjonile, et nõutavad riikliku eel- ja kaasrahastamise allikad on 
riigieelarve ja Bundesagentur für Arbeit (föderaalne tööhõiveamet).

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse 
kokku 6 958 623 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01). 

See on seni kolmeteistkümnes eelarvepädevatele institutsioonidele 2015. aastal esitatud 
ümberpaigutusettepanek fondi kasutuselevõtmiseks. 

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 
kolmepoolne menetlus.

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


