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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2015. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2015/003 BE/Ford 
Genk, Belgia)
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2015)0336 – 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 
(edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 
2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

                                               
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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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 Belgia esitas taotluse EGF/2015/003 BE/Ford Genk fondist toetuse 
saamiseks seoses 5111 töötaja koondamisega Ford Genkis, ettevõttes, mis tegutseb NACE 
Revision 2 osas 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine)1, ja tema 11 
tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja juures, kusjuures meetmetes osaleb 
eeldatavalt umbes 4500 koondatud töötajat; 

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 Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 6 268 564 eurot 
rahalist toetust;

2. märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 24. 
märtsil 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 aastatel 2007–2012 vähenes sõiduautode tootmine ELi 27 liikmesriigis 14,6 % 
ning sama ajavahemiku jooksul Hiina enam kui kahekordistas oma turuosa sõiduautode 
tootmises; järeldab, et need sündmused on otseselt seotud maailmakaubanduses 
globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutustega;

4. tuletab meelde, et esimene Ford Genki koondamiste laine 2013. aastal tõi kaasa esimese 
taotluse fondist toetuse saamiseks, mis esitati samuti globaliseerumisega seotud 
kriteeriumi alusel ja mida praegu rakendatakse2, ning et teine taotlus on seotud 
koondamistega Ford Genki tehases, mis toimusid 2014. aastal kuni tehase lõpliku 
sulgemiseni detsembris 2014;

5. tuletab meelde, et Ford Genk on olnud Limburgi provintsi suurim tööandja; märgib, et 
koondamised põhjustavad märkimisväärset kahju Limburgi majandusele, tuues kaasa 
rohkem kui 8000 töökoha kadumise (sh kaudsed töökohtade kadumised), tööpuuduse 
määra suurenemise 1,8–2 protsendipunkti võrra (piirkondlik töötuse määr tõuseb 6,8 %-lt 
8,8 %-ni, s.o kuni 29,4 %), SKP vähenemise 2,6–2,9 % ning tööjõu tootlikkuse võimaliku 
languse 10,9 %, tulenevalt autotööstuse suurest mõjust tööjõu tootlikkusele piirkonnas;

                                               
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 COM(2014) 532 final.
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6. märgib, et praeguseks on NACE Revision 2 osa 29 „Mootorsõidukite, haagiste ja 
poolhaagiste tootmine” alla kuuluvalt sektorilt laekunud fondile 22 taotlust, millest 11 
põhinesid kaubandusega seotud üleilmastumise mõjul ja 10 üleilmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärgedel;

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

8. märgib, et Belgial on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate 
jaoks kolme liiki meetmeid: i) üksikisikutele töö otsimisel pakutav abi, juhtumikorraldus 
ning üldine teavitamine, ii) koolitus ja ümberõpe ning iii) toetused ja stiimulid;

9. märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on konsulteeritud 
sihtrühmaks olevate toetusesaajatega, nende esindajatega, sotsiaalpartneritega, kohalike, 
piirkondlike ja riiklike tööturuasutustega, koolitusasutustega ja asjaomase ettevõttega;

10. 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;

11. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav 
teave sisaldab andmeid selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest 
rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Belgia 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;

12. 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;

13. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

15. 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 (Belgia taotlus 
– EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

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) Belgia esitas 24. märtsil 2015 taotluse EGF/2015/003 BE/Ford Genk fondist rahalise 
toetuse saamiseks tulenevalt koondamistest ja tegevuse lõpetamisest (edaspidi 
„koondamised”) ettevõttes Ford Genk ja tema 11 tarnija ning tootmisahela järgmise 
etapi tootja juures. 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 Belgiale taotluse alusel rahalist 
toetust summas 6 268 564 eurot.

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 6 268 564 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.



PE565.195v01-00 8/9 PR\1071293ET.doc

ET

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) 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 Ford Genk taotlus ja komisjoni ettepanek 

Komisjon kiitis 14. juulil 2015 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise 
kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 29 „Mootorsõidukite, 
haagiste ja poolhaagiste tootmine” alla kuuluvas majandussektoris tegutsevas ettevõttes Ford 
Genk ja tema 11 tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja juures koondatud töötajate 
tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on neljateistkümnes, mida tuleb 2015. aasta eelarve raames käsitleda, ja see 
puudutab EGFist Belgia kasuks kokku 6 268 564 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 
4 500 töötajat ettevõttes Ford Genk ja tema 11 tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja 
juures koondatud 5 111 töötajast. Taotlus saadeti komisjonile 24. märtsil 2015 ja selle kohta 
esitati täiendavat teavet kuni 19. maini 2015. Komisjon otsustas kooskõlas fondi määruse 
kõikide kohaldatavate sätetega, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele. 

Belgia ametiasutused väidavad, et Ford Genki koondamiste põhjus on Genkis asuva Fordi 
tehase lõplik sulgemine. Nad seostavad tehase sulgemise maailmakaubanduses 
globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutustega, tuletades meelde, et 
Euroopa autotööstus on viimase kümnendi jooksul kaotanud märkimisväärselt oma turuosa.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad kolme tüüpi 
meetmetest: i) üksikisikutele töö otsimisel pakutav abi, juhtumikorraldus ning üldine 
teavitamine, ii) koolitus ja ümberõpe ning iii) toetused ja stiimulid.

Komisjon on seisukohal, et eespool kirjeldatud meetmete näol on tegemist aktiivsete 
tööturumeetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete 

                                               
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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tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid. 

Belgia 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,

– 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.

Belgia on teatanud komisjonile, et nõutavad riikliku eel- ja kaasrahastamise 
allikad on Flaami kutseõppe ja tööhõive teenistus (VDAB), riiklik tööhõiveamet 
(RVA), Limburgi provintsi omavalitsus, Genki linn, Limburgi metallitööstuse 
tööhõive- ja kutseõppefond (FTML), Limburgi metallitööstuse töötajate 
kutseõppe instituut (LIMOB), koolituskeskus Syntra ja Ford.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse 
kokku 6 268 564 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01). 

See on seni neljateistkümnes ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele 
institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks 2015. aasta jooksul esitatud. 

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. 


