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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania 
taotlus – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors)
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

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

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

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning regionaalarengukomisjoni kirju,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0192/2020),

A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi 
töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste 
või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi 
pöörduda; arvestades, et abi osutatakse rahalise toetuse näol töötajatele ja ettevõtetele, 
mille heaks nad töötasid;

B. arvestades, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse EGF/2020/001 ES/Galicia 
shipbuilding ancillary sectors, et saada EGFilt rahalist toetust seoses Hispaanias NUTS 
2. tasandi piirkonnas Galicias (ES11) toimunud 960 koondamisega4 majandussektorites, 
mis on liigitatud NACE Revision 2 osadesse 24 (metallitootmine), 25 (metalltoodete 
tootmine, v.a masinad ja seadmed), 30 (muude transpordivahendite tootmine), 32 (muu 
tootmine), 33 (masinate ja seadmete remont ja paigaldus) ja 43 (eriehitustööd).

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 EGFi määruse artikli 3 tähenduses.

https://www.europarl.europa.eu/committees/et/regi
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C. arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 2 punktis a sätestatud 
sekkumiskriteeriumidel, millega lubatakse, et ühes piirkonnas asuvate VKEdega 
seonduv ühistaotlus võib hõlmata NACE Revision 2 liigituse järgi eri 
majandussektorites tegutsevaid VKEsid, kui need VKEd on selles piirkonnas peamine 
või ainuke ettevõtlusliik;

D. arvestades, et VKEd on selle piirkonna majanduse selgroog ja ettevõtted, kus töötab 
vähem kui 250 töötajat, moodustavad rohkem kui 95 % piirkonna ettevõtetest, ning 
arvestades, et 38 ettevõtet, mida käesolev taotlus puudutab, on VKEd; arvestades, et 
Galicia kuulub Atlandi telje liitu ning selle majandus sõltub väga palju piiriülestest 
ettevõtetest ja töötajatest;

E. arvestades, et Galicia laevaehituses tehakse allhankeid sama mustri järgi mis Euroopa 
laevaehitussektoris, mis koosneb peamiselt väikestest ja keskmise suurusega 
laevatehastest, kusjuures allhangetel on väärtusloomes ja tööjõus suur osakaal;

F. arvestades, et Hispaania väitel on Euroopa kaotanud (see algas 2004. aastal) oma 
kaubalaevade ehitussektori5 Ida-Aasiale ning 2008. aastal alanud majandus- ja 
finantskriis tõi kaasa tellimuste märkimisväärse vähenemise, laevaehituse turu 
laienemise Aasias ja intensiivse ülemaailmse konkurentsi6;

G. arvestades, et liidu laevaehitajate turuosa on vähenenud seetõttu, et Ida-Aasia riikides 
rakendatakse subsideerimismeetmeid ja maksualast sooduskohtlemist (nt riigiabi) ning 
seal on väiksemad tööjõukulud;

H. arvestades, et Galicias asuvates laevatehastes ehitatakse tehnoloogiliselt keerukaid 
sõjalaevu, nafta- ja kemikaalitankereid, avamerelaevu, okeanograafia- ja seismiliste 
uuringute laevu, puksiire, reisilaevu ja kalalaevu;

I. arvestades, et Factorias Vulcano laevatehase sulgemine 2019. aasta juulis ja 
võlausaldajate pankrotieelsed nõuded HJ Barrerase laevatehasele 2019. aasta oktoobris 
on viinud koondamisteni, kuna pooled kõnealuse taotlusega hõlmatud koondamistest 
leidsid aset ettevõtjate juures, kes on HJ Barrerase võlausaldajad;

J. arvestades, et alltöövõtjad on väga spetsialiseerunud ja sõltuvad seetõttu suurel määral 
põhilaevatehasest, see aga toob kaasa vastastikuse sõltuvuse ja tagajärjed laevaehituse 
abitööstuse tööhõivele, nagu see oleks siis, kui ettevõtted kuuluksid ühte NACE 
majandussektorisse;

1. nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud ja et Hispaanial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust 
summas 2 054 400 eurot, mis moodustab 3 424 000 euro suurustest kogukuludest 60 %, 
kaasa arvatud individualiseeritud teenuste kulud 3 274 000 eurot ning ettevalmistus-, 
haldus-, teavitamis- ja reklaami-, kontrolli- ja aruandlustegevuse kulud 150 000 eurot;

2. märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse 13. mail 2020 ning pärast 
Hispaanialt lisateabe saamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 

5 Kaubalaevade ehitussektor hõlmab tankerite, puistlastilaevade ja konteinerlaevade ehitamist.
6 2018. aastaks oli Hiinast saanud liider (35,5 %), talle järgnesid Jaapan (23,4 %) ja Lõuna-Korea (22,7 %),
Euroopa turuosa oli langenud vaid 6,8 %-le. Tellimuste hulgas oli Hiina kui turuliidri turuosa 2019. aastal
34 %, Lõuna-Koreal 26 % ja Jaapanil 15 %. 
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11. septembril 2020 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada; 

3. märgib, et Hispaania ametiasutused hakkasid sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele 
individualiseeritud teenuseid osutama 13. augustil 2020 ja seetõttu kehtib õigus EGFi 
rahalist toetust saada 13. augustist 2020 kuni 13. augustini 2022;

4. märgib, et Hispaania hakkas EGFi rakendamiseks halduskulusid kandma 8. juunil 2020 
ning EGFist saab seetõttu toetust anda ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja reklaami- 
ning kontrolli- ja aruandluskulude katteks ajavahemikus 8. juunist 2020 kuni 
13. veebruarini 2023; 

5. tunneb heameelt selle üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostas 
Hispaania sotsiaalpartneritega konsulteerides ning koostöölepingu kaudu kaasatakse 
sotsiaalpartnerid ka teenuste rakendamisse;

6. tunneb heameelt selle üle, et ASIME ning ametiühingud CCOO7 ja UGT8, kes on 
Galicia sotsiaaldialoogis osalevad sotsiaalpartnerid, on kaasatud individuaalsete 
teenuste kooskõlastatud paketi koostamisse ja teenuste rakendamisse; rõhutab, et 
sotsiaalpartnerid peaksid olema kaasatud ka meetmete järelevalvesse;

7. võtab arvesse, et Galicia laevatehaste ja kõrvaltööstusharude sektori aastakäive oli 
2018. aastal ligikaudu 2000 miljonit eurot, laevaehitussektorist sõltus 10 000 otsest ja 
25 000 kaudset töökohta, samas kui möödunud aastal vähenes sektori käive 11 % ja 
töökohtade arv 20,8 % (ligikaudu 2000 võrra);

8. rõhutab, et koondamised toimusid Galicia piirkonnas suure tööpuuduse tingimustes 
(2019. aastal 11,7 %); väljendab seetõttu heameelt EGFi toetusega ette nähtud ümber- ja 
täiendusõppe meetmete üle, et muuta piirkondlik laevaehitussektor, piiriülene majandus 
ja üldine tööturg tulevikus vastupidavamaks ja konkurentsivõimelisemaks;

9. rõhutab, et tulemuslikud teadusuuringud, spetsialiseerumine ja tehnoloogiline 
innovatsioon on otsustava tähtsusega Euroopa laevaehitustööstuse tugevdamisel ja selle 
konkurentsivõimelisuse suurendamisel ülemaailmsel tasandil võrreldes riikidega, mille 
tööjõukulud on väiksemad, mis kasutavad subsideerimismeetmeid ja saavad kasu 
soodsamast maksukohtlemisest;

10. rõhutab, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused peavad olema 
kohandatud ametinõuetele;

11. märgib, et 94 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on mehed ja 78,2 % on 30–
54aastased; märgib, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused 
hõlmavad järgmist: infosessioonid ja ettevalmistavad seminarid, kutsenõustamine tööle 
asumiseks või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemiseks, koolitus (sealhulgas 
ettevõtlusalane koolitus neile, kes soovivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana), 
tööle naasmise järgne juhendamine, aktiivse tööotsimise toetamine ja mitmesugused 
stimuleerivad meetmed;

12. tunneb heameelt, et lisatud on osalemise stiimulid (kuni 400 eurot), transpordikulude 

7 CCOO Galicia tööstusettevõtete liit.
8 UGT metalli-, ehitus- ja sellega seotud tööstusharude liit (MCA-UGT).
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toetus (0,19 eurot kilomeetri kohta pluss lisakulud, nagu teemaksud ja parkimiskulud), 
toetus ülalpeetavate isikute hooldajatele (kuni 20 eurot päevas osalemise eest) ja 
töökohavahetuse stiimulid, mis võimaldavad palgatöötajana või füüsilisest isikust 
ettevõtjana tööd alustavatele inimestele maksta 200 eurot kuus maksimaalselt kuue kuu 
jooksul, et toetada sihtrühma kuuluvate toetusesaajate tööotsingut või koolitust, 
tingimusel et nad neis meetmetes aktiivselt osalevad;

13. tuletab meelde, et kavandatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi 
määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid 
sotsiaalkaitsemeetmeid;

14. märgib, et rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja 
kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid, ning korraldusasutuse 
vahendusasutus on Xunta de Galicia9;

15. rõhutab, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei 
anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest; 

16. kordab, et EGFi toetus ei asenda meetmeid, mida ettevõtted peavad võtma riigisisese 
õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

17. tuletab meelde, et kehtivate eeskirjade kohaselt võiks EGFi kasutada selleks, et toetada 
COVID-19 põhjustatud ülemaailmse kriisi olukorras alaliselt koondatud töötajaid ja 
füüsilisest isikust ettevõtjaid ilma EGFi määrust muutmata, sest Hispaania on üks neist 
liikmesriikidest, millele pandeemia mõjus väga rängalt;

18. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

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

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 
ja komisjonile. 

9 Xunta de Galicia ja eelkõige Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos 
europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios koostöös ametiga Consellería de Economía, 
Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais hakkab 
tegutsema korraldusasutuse vahendusasutusena.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania 
taotlus – EGF 2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors)

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 1927/200610, 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 kohta11, eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada 
maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste, 
üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja 
majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma 
tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/201312 artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist 
antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat 150 miljonit eurot (2011. aasta 
hindades).

(3) Hispaania esitas 13. mail 2020 taotluse, et saada EGFilt rahalist toetust seoses 
Hispaanias NUTS 2. tasandi piirkonnas Galicias (ES11) toimunud koondamistega 
majandussektorites, mis on liigitatud Euroopa Liidu majanduse tegevusalade 
statistilises klassifikaatoris NACE Revision 2 osadesse 24 (metallitootmine), 25 
(metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed), 30 (muude transpordivahendite 
tootmine), 32 (muu tootmine), 33 (masinate ja seadmete remont ja paigaldus) ja 43 
(eriehitustööd). Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 
artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, 
mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4) Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Hispaania 
esitatud taotlust vastuvõetavana, sest tegemist on ühistaotlusega, mis hõlmab VKEsid, 
mis asuvad ühes piirkonnas (Galicia), kus VKEd on peamine ettevõtlusliik ning kus 

10 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
11 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
12 Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 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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koondamistel on tööhõivele ja kohalikule, piirkonna või riigi majandusele ulatuslik 
mõju.

(5) Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Hispaania taotluse alusel rahalist 
toetust summas 2 054 400 eurot.

(6) Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks 
käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 2 054 400 eurot.

Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse 
alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev].

Brüssel, [...]

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja

 Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne ELTs avaldamist.
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SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi 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)13 artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/201314 artikli 15 
sätete kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit 
eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse 
määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase 
koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)15 punktile 13 EGFi kasutuselevõtmiseks 
(taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi 
kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste 
lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II. Hispaania taotlus ja komisjoni ettepanek 

Hispaania esitas 13. mail 2020 taotluse EGF/2020/001ES/Galicia shipbuilding ancillary 
sectors, et saada EGFist rahalist toetust seoses 960 töötaja koondamisega16 laevaehituse 
abisektorites NUTS 2. tasandi piirkonnas Galicias (ES11) asuvates ettevõtetes. 

Pärast taotluse hindamist otsustas komisjon kooskõlas kõikide EGFi määruse kohaldatavate 
sätetega, et EGFist rahalise toetuse andmise tingimused on täidetud. 

Komisjon kiitis 11. septembril 2020 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi 
kasutuselevõtmise kohta Hispaaniale vahendite eraldamiseks, et toetada Galicia laevaehituse 
abisektori 38 väikeses ja keskmise suurusega ettevõttes koondatud 960 töötaja 
tagasipöördumist tööturule.

See on esimene taotlus, mida tuleb uurida 2020. aasta eelarve raames, ja 7. taotlus 
laevaehitussektoris laiemas tähenduses, kusjuures kaks taotlust põhinevad kaubandusega 
seotud üleilmastumisel ja ülejäänud viis ülemaailmsel finants- ja majanduskriisil. Neli neist 
juhtumitest oli seotud laevade masinate ja seadmetega ning ülejäänud kolm laevatehastega.

Taotlus puudutab 960 koondatud töötajat ja EGFist Hispaania kasuks kokku 2 054 400 euro 
kasutuselevõttu, mis moodustab 60 % kavandatud meetmete kogukuludest.

Et kinnitada seost koondamiste ja maailmakaubanduses üleilmastumise tagajärjel toimunud 
suurte struktuurimuutuste vahel, on Hispaania ametiasutused väitnud, et üleilmne meretööstus 
on viimase 20 aasta jooksul läbi teinud järsu muutuse. Alates suurest kasvuperioodist (2002–
2008), mil enamik uusi laevatehaseid ehitati Aasiasse, on sellest ajast saadik toimunud langus. 

13 ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
14 ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
15 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
16 EGFi määruse artikli 3 tähenduses.



PE657.462v02-00 10/16 RR\1215839ET.docx

ET

Kuna tellimusi on vähem ja Aasias on laevaehitust oluliselt laiendatud, on sektori olukord 
liigse tootmisvõimsuse tõttu keeruline, sest üleilmne konkurents on muutunud väga karmiks. 
Ida-Aasia riikidest tuleneva tiheda konkurentsi tõttu suunasid Euroopa laevatehased oma 
laevaehitustegevuse ümber uutele turgudele ja sisenesid keerukate laevade (reisilaevade ja 
muude mittelastilaevade) ehituse turunišši. 2019. aastal moodustasid reisilaevad, muud 
mittelastilaevad ja avamerelaevad kokku 95 % Euroopa laevaehituse tellimustest.

Kuus meedet, mida koondatud töötajatele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist 
taotletakse, on järgmised. 

a. Infosessioonid ja ettevalmistavad seminarid

b. Kutsenõustamine.

c. Koolitus

d. Aktiivse tööotsimise toetamine 

e. Tööle naasmise järgne juhendamine:

f. Stiimulid

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi 
määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Hispaania esitas nõutud teabe meetmete kohta, mida asjaomased ettevõtjad peavad võtma 
riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt. Nad kinnitasid, et EGFi rahaline toetus ei 
asenda selliseid meetmeid.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse 
kokku 2 054 400 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi 
eelarvereale (04 04 01). Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse 
artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
Wiertz 05U012
BRÜSSEL

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise 
(Hispaania taotlus – EGF 2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) 
kohta  (COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL-komisjon) ning selle Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi käsitlev töörühm, mida juhib EMPL-komisjoni aseesimees Tomáš 
Zdechovský, arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2020/001 ES/Galicia puhul ja 
võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ja selle töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse 
alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist 
kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad alljärgnevalt esitatud kaalutlustel. Seetõttu palub 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust 
käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees

ETTEPANEKUD

A) arvestades, et taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (EGFi määrus) artikli 4 lõike 
1 punktil b ja et selles on käsitletud 960 töötaja koondamist NUTS 2. tasandi piirkonnas 
Galicias (ES11) laevaehituse kõrvalsektorites tegutsevate ettevõtjate juures;

B) arvestades, et Hispaania väitel on Euroopa alates 2004. aastast kaotanud oma 
kaubalaevade ehitussektori1 Ida-Aasiale ning et 2008. aastal alanud majandus- ja 

1 Kaubalaevade ehitussektor hõlmab tankerite, puistlastilaevade ja konteinerlaevade ehitamist.
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finantskriis tõi kaasa tellimuste märkimisväärse vähenemise, laevaehituse turu 
laienemise Aasias ja intensiivse ülemaailmse konkurentsi1;

C) arvestades, et Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapani sisenemist kõrgtehnoloogiliste ja keerukate 
laevatüüpide Euroopa turule soodustavad valdkondlikud strateegiad, 
subsideerimismeetmed, maksualane sooduskohtlemine, näiteks riigiabi ja muud rahalised 
stiimulid kohaliku turu nõudluse stimuleerimiseks, madalamad tööjõukulud ja 
toetusmeetmed kohalikele mereseadmeid tootvatele ettevõtjatele2;

D) arvestades, et Galicias asuvates laevatehastes ehitatakse tehnoloogiliselt keerukaid 
sõjalaevu, nafta- ja kemikaalitankereid, avamerelaevu, okeanograafia- ja seismiliste 
uuringute laevu, puksiire, reisilaevu ja kalalaevu;

E) arvestades, et Factorias Vulcano laevatehase sulgemine 2019. aasta juulis ja 
võlausaldajate pankrotieelsed nõuded HJ Barrerase laevatehasele 2019. aasta oktoobris 
on viinud koondamisteni, kuna pooled kõnealuse taotlusega hõlmatud koondamistest 
leidsid aset ettevõtjate juures, kes on HJ Barrerase võlausaldajad;

F) arvestades, et EGFi määruse artikli 4 lõikega 2 on lubatud, et ühes piirkonnas asuvate 
VKEdega seonduv ühistaotlus võib hõlmata NACE Revision 2 liigituse järgi eri 
majandussektorites tegutsevaid VKEsid, kui need VKEd on selles piirkonnas peamine 
või ainuke ettevõtlusliik;

G) arvestades, et alltöövõtjad on väga spetsialiseerunud ja sõltuvad suurel määral 
põhilaevatehasest, mis toob laevaehituse kõrvalsektori tööturu jaoks kaasa samad 
tagajärjed nagu ühe NACE majandussektori puhul;

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis b 
sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus saada 
nimetatud määruse alusel 2 054 400 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 
3 424 000 euro suurusest kogukulust;

2. märgib, et komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast Hispaania ametiasutustelt 
täieliku taotluse kättesaamisest kuni rahalise toetuse andmise tingimustele vastavuse 
kohta lõpliku hinnangu andmiseni 11. septembril ja tegi hinnangu samal päeval Euroopa 
Parlamendile teatavaks;

3. võtab arvesse, et Galicia laevatehaste ja kõrvaltööstusharude sektori aastakäive oli 
2018. aastal ligikaudu 2000 miljonit eurot, laevaehitussektorist sõltus 10 000 otsest ja 
25 000 kaudset töökohta, samas kui möödunud aastal vähenes sektori käive 11 % ja 
töökohtade arv 20,8 % (ligikaudu 2000 võrra);

4. märgib, et 94 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on mehed ja 78,2 % on 30–
54aastased; märgib, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused 
hõlmavad järgmist: infosessioonid ja ettevalmistavad seminarid, kutsenõustamine tööle 

1 2018. aastaks oli Hiinast saanud liider (35,5 %), talle järgnesid Jaapan (23,4 %) ja Lõuna-Korea (22,7 %),
Euroopa turuosa oli langenud vaid 6,8 %-le. Tellimuste hulgas oli Hiina kui turuliidri turuosa 2019. aastal
34 %, Lõuna-Koreal 26 % ja Jaapanil 15 %. 

2 Vt SEA Europe’i aastaaruanne 2018–2019.

http://www.seaeurope.eu/ClientData/181/660/443865/3660/4/SEA%20Europe%20Annual%20Report%202018%202019%20website%20version%20final.pdf
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asumiseks või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemiseks, koolitus (sealhulgas 
ettevõtlusalane koolitus neile, kes soovivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana), 
tööle naasmise järgne juhendamine, aktiivse tööotsimise toetamine ja mitmesugused 
stimuleerivad meetmed;

5. tunneb heameelt, et lisatud on osalemise stiimulid (kuni 400 eurot), transpordikulude 
toetus (0,19 eurot kilomeetri kohta pluss lisakulud, nagu teemaksud ja parkimiskulud), 
toetus ülalpeetavate isikute hooldajatele (kuni 20 eurot päevas osalemise eest) ja 
töökohavahetuse stiimulid, mis võimaldavad palgatöötajana või füüsilisest isikust 
ettevõtjana tööd alustavatele inimestele maksta 200 eurot kuus maksimaalselt kuue kuu 
jooksul, et toetada sihtrühma kuuluvate toetusesaajate tööotsingut või koolitust, 
tingimusel et nad neis meetmetes aktiivselt osalevad;

6. tuletab meelde, et kavandatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi 
määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid 
sotsiaalkaitsemeetmeid;

7. võtab teadmiseks Hispaania kinnituse, et eespool loetletud meetmed, mida rahastatakse 
EGFist, ei saa toetust muudest liidu rahastamisvahenditest; märgib lisaks, et EGFist 
makstav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomased ettevõtjad peavad võtma 
liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

8. tunneb heameelt selle üle, et ASIME ning ametiühingud CCOO1 ja UGT2, kes on 
Galicia sotsiaaldialoogis osalevad sotsiaalpartnerid, on kaasatud individuaalsete 
teenuste kooskõlastatud paketi koostamisse ja teenuste rakendamisse; rõhutab, et 
sotsiaalpartnerid peaksid olema kaasatud ka meetmete järelevalvesse;

9. märgib, et rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja 
kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid; võtab teadmiseks, et 
Xunta de Galicia3 tegutseb korraldusasutuse vahendusasutusena.

1 CCOO Galicia tööstusettevõtete liit.
2 UGT metalli-, ehitus- ja sellega seotud tööstusharude liit (MCA-UGT).
3 Xunta de Galicia ja eelkõige Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro y fondos 
europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitarios koostöös ametiga Consellería de Economía, 
Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego / Subdirección Xeral de Relacións Laborais hakkab 
tegutsema korraldusasutuse vahendusasutusena.
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REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Johan Van Overtveldt
Esimees
Eelarvekomisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite 
kasutuselevõtmise kohta laevaehituse kõrvalsektorite puhul Galicias 
(COM(2020)0485 – 2020/1996(COD))

Austatud esimees

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni 
ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2020/001 
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485)). Mulle teadaolevalt on 
eelarvekomisjonil kavas võtta lähiajal vastu seda ettepanekut käsitlev raport.

Kõnealuse ettepanekuga antaks EGFist rahalist toetust seoses Hispaanias NUTS 2. tasandi 
piirkonnas Galicias (ES11) toimunud koondamistega majandussektorites, mis on liigitatud 
Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilises klassifikaatoris NACE Revision 2 
osadesse 24 (metallitootmine), 25 (metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed), 
30 (muude transpordivahendite tootmine), 32 (muu tootmine), 33 (masinate ja seadmete 
remont ja paigaldus) ja 43 (eriehitustööd). EGFi vahenditest antaks rahalist toetust summas 
2 054 400 eurot.

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020).

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile 
kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele 
EGFi vahendite kasutuselevõtmisele eelnimetatud summa eraldamiseks vastavalt Euroopa 
Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Younous Omarjee
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