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Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: H. 

Cegielski-Poznań, Poola 

Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2010. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 

kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 

2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, 

Poola) (KOM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD)) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2010)0631 – C7-0361/2010); 

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta,1 eriti selle punkti 28; 

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2 (edaspidi „fondi 

määrus”); 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja; 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0352/2010), 

A. arvestades, et Euroopa Liit on kehtestanud maailmakaubanduses toimunud suurte 

struktuurimuutuste tagajärjel kannatavatele töötajatele täiendava toetuse andmiseks ja 

tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusaktid ning 

eelarvemenetluse ja -normid; 

B. arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) 

rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib 

toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja 

majanduskriisi tagajärjel; 

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa 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 fondi kasutuselevõtmise üle 

otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 

kokkulepet; 

D. arvestades, et Poola taotles abi seoses 189 töötaja koondamisega äriühingus H. 

                                                 
1  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
2  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1. 



Cegielski-Poznań ja nelja selle tarnija juures, mis tegutsevad laevade diiselmootorite 

tootmise valdkonnas; 

E. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele, 

1. palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi fondi kasutuselevõtmise 

kiirendamiseks; 

2. tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist 

käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord, et anda ühekordset 

individuaalset ja ajaliselt piiratud toetust, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on 

üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et 

fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda; 

3. rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud 

töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada 

siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas 

olevaid meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; 

4. võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud 

paketti puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad 

struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende 

andmete võrdlev analüüs ka fondi aastaaruannetes, hinnates sealjuures kõnealuste 

ajutiste individuaalsete teenuste mõju koondatud töötajate tööturule naasmisele pikemas 

perspektiivis; 

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et seoses fondi kasutuselevõtmisega on komisjon teinud 

ettepaneku kasutada maksete assigneeringuteks Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata 

vahendite asemel muud allikat, ja seda tänu Euroopa Parlamendi sagedastele 

meeldetuletustele, et fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja 

tähtajad ning seetõttu tuleb ümberpaigutamiseks kindlaks määrata asjakohased 

eelarveread; 

6. märgib siiski, et fondi vahendite kasutuselevõtmiseks paigutatakse käesoleval juhul 

maksete assigneeringud ümber eelarverealt, mis on nähtud ette VKEde toetamiseks ja 

uuendustegevuseks; peab kahetsusväärseks komisjoni tõsiseid puudujääke 

konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi rakendamisel, eelkõige 

majanduskriisi ajal, mis peaks märkimisväärselt suurendama vajadust sellise abi järele; 

7. tuletab meelde, et fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite 

üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte 

tegemise käigus; 

8. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge 

ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriumeid ning 

selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi 

nõudmistele; 

9. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 



10. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja 

korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule 

ja komisjonile. 

LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

... 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 

kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 

(taotlus EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, Poola) 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 

institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,1 

eriti selle punkti 28, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 

1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,2 eriti selle artikli 12 

lõiget 3, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut 

ning arvestades järgmist: 

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et 

osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud 

oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi 

pöörduda. 

(2) Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib 

toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja 

majanduskriisi tagajärjel. 

(3) 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise 

ülemmäär 500 miljonit eurot aastas. 

(4) Poola esitas 8. märtsil 2010 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses äriühingus 

                                                 
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
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H.Cegielski-Poznań Poland S.A. toimunud koondamistega ja saatis lisateavet kuni 10. 

augustini 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on 

sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 

võtta kasutusele 114 250 euro suurune summa. 

(5) Poola rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid. 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fondi raames kasutusele 114 250 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena. 

Artikkel 2 

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

..., 

 

 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president  eesistuja 

 


