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Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus 

EGF/2012/007 IT/VDC Technologies 

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 

kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. 

detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase 

koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/007, 

IT/VDC Technologies, Itaalia) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2014)0119 – C7-0089/2014), 

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

nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta1, 

– 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 kirja, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0261/2014), 

A. arvestades, et Euroopa 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. 

detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet; 

                                                 
1  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1. 
2  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884. 
3  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1. 



C. arvestades, et Itaalia esitas taotluse EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, et saada 

fondist rahalist toetust seoses 1164 töötaja koondamisega ettevõttes VDC Technologies 

SpA ja ühes tarnivas ettevõttes 26. veebruarist 2012 kuni 25. juunini 2012 kestnud 

vaatlusperioodi jooksul, taotledes abi 1146 koondatud töötajale, kelle puhul taotletakse 

fondi kaasrahastamist; 

D. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse 

kriteeriumidele; 

1. nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on 

täidetud ja seetõttu on Itaalial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;  

2. märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 31. 

augustil 2012. aastal, ja peab kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjon tegi oma hinnangu 

teatavaks alles 5. märtsil 2014. aastal; taunib pikka 19-kuulist hindamisaega ning on 

veendunud, et see viivitus on vastuolus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 

eesmärgiga osutada kiiret abi töötajatele, kes on kaotanud töö;  

3.  on seisukohal, et koondamised ettevõttes VDC Technologies SpA ja ühes tarnivas 

ettevõttes (televiisorikomplektide, televiisorimonitoride ja -ekraanide ning 

kliimaseadmete valmistamine) on seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu 

toimunud suurte struktuurimuutustega, eelkõige ulatuslike majandushäiretega 

elektriseadmete tootmise sektoris seoses suurenenud konkurentsiga kolmandatest 

riikidest, eriti Hiinast; 

4. tunnistab vajadust teha järeldusi globaliseerumisega seotud kriteeriumi alusel fondile 

esitatud paljudest taotlustest teatavas sektoris, võttes arvesse liidu kaubanduspoliitika 

reformimist nii liberaliseerimise kui ka kaubanduse kaitsevahendite osas; 

5.  märgib, et kõnealune 1164 töötaja koondamine koos 54 töötaja samal põhjusel 

koondamisega enne ja pärast neljakuulist vaatlusperioodi avaldab tugevat negatiivset 

mõju tööturule ja majandusolukorrale asjaomasel alal, mis asub NUTS III tasandi 

piirkonnas ITI45 Frosinone ja NUTS II tasandi piirkonna ITI4 Lazio; 

6. väljendab heameelt tõsiasja üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid 

Itaalia ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud 

töötajatele 30. novembril 2012. aastal, üheksa kuud enne taotluse esitamist fondist 

toetuse saamiseks ja palju varem, kui tehti lõplik otsus esildatud kooskõlastatud paketi 

jaoks fondist toetuse saamise kohta; 

7. märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 

meetmeid 1146 koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle, nt kutsealane nõustamine / 

oskuste hindamine, koolitus, individuaalsed teenused, ettevõtlusega seotud toetus, 

töölevõtmistoetus, osalustoetus;  

8. märgib, et peaaegu 40% koondatud töötajatest on vanemad kui 55 aastat; peab 

kahetsusväärseks, et pakett ei sisalda vanemaealistele töötajatele suunatud erimeetmeid; 

9. juhib tähelepanu, et pakett sisaldab mitmesuguseid rahalisi hüvitisi: hüvitis töötajatele, 

kelle leibkonnas on hooldatavaid isikuid, liikuvustoetus ja osalemishüvitis; juhib 

tähelepanu, et värbamistoetuse määr on suhteliselt kõrge (6000 eurot töötaja kohta), 



kuid tunneb heameelt asjaolu üle, et selle meetme tingimuseks on töötajatele alalise 

lepingu või 24 kuu pikkuse tähtajalise lepingu pakkumine; 

10. tunneb heameelt asjaolu üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi osas 

konsulteeriti tööturu osapooltega ja et aktiveeriti kohalik toetusvõrgustik mitmesuguste 

kohalike osapoolte kaasamisega, ning et fondi rakendamise ja selle vahendite 

kättesaadavaks muutmise eri etappidel kohaldatakse sugupoolte võrdsuse poliitikat ja 

mittediskrimineerimise põhimõtet; 

11. 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; 

12. tunneb heameelt selle üle, et fondi paketis nähakse ette koolitus kõikidele töötajatele; 

peab siiski kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanekus ei tooda välja seda, millistes 

valdkondades ja sektorites koolitust pakutakse; 

13. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti 

puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad 

struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Itaalia ametiasutused on 

kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest 

rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete 

võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus 

kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine; 

14.  rõhutab, et fondi määruse artikli 6 kohaselt tuleb tagada, et fond toetaks koondatud 

töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga 

võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja 

pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille 

võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega 

äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;  

15. väljendab heameelt kokkuleppe üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel uue fondi 

määruse kohta aastateks 2014–2020, et võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral 

kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60%ni kavandatud 

meetmete hinnangulisest kogumaksumusest, 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; 

16. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

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. 



LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja 

usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2012/007, IT/VDC 

Technologies, Itaalia) 

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st 

otsusega (EL) 2014/254/EL). 

 


