
 

 

  

 EUROOPA PARLAMENT 2014 - 2019 

 

VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2014)0048 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus 

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores – Kreeka 

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2014. aasta resolutsioon, 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/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreeka) (COM(2014)0620 – C8-

0183/2014 – 2014/2107(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2014)0620 – C8-0183/2014), 

– 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 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 

ette nähtud kolmepoolset menetlust, 

                                                 
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. 



 

 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0023/2014), 

A. arvestades, et 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; 

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 ja Euroopa Parlamendi ning 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 Kreeka ametiasutused esitasid 6. juunil 2014 taotluse EGF/2014/009 

EL/Sprider Stores seoses 761 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 47 

(jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvast ettevõttest Sprider 

Stores S.A.;  

E. arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse 

kriteeriumidele; 

1. märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 

punkti a sekkumiskriteeriumide (nimetatakse ka majanduskriisi kriteeriumideks) 

alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks 

oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse 

lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kaasa arvatud 

töötajad, kes on koondatud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud 

nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures; 

2. märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid selle väärtusliku eelarvevahendi paljusid 

eeliseid igati arvesse võttes fondist rahalise toetuse saamise taotluse 6. juunil 2014 ja 

komisjon tegi hindamistulemused kättesaadavaks 7. oktoobril 2014; väljendab 

heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud; 

3. nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud 

sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Kreekal õigus saada nimetatud 

määruse alusel rahalist toetust; 

4. on nõus, et koondamiste põhjused, nimelt leibkondade kasutada olevate sissetulekute 



 

 

vähenemine – maksukoormuse suurenemise, palkade vähenemise (nii era- kui ka 

avaliku sektori töötajatel) ja suureneva tööpuuduse tõttu –, mille tagajärg oli ostujõu 

järsk langus ning ettevõtetele ja eraisikutele antavate laenude järsk vähenemine raha 

puudumise tõttu Kreeka pankades on seotud majanduskriisiga ja seetõttu on Kreekal 

õigus saada fondist rahalist toetust; 

5. märgib, et jaekaubanduse sektoriga seoses on praeguseks esitatud veel kolm fondist 

toetuse saamise taotlust, mille põhjuseks on globaalne finants- ja majanduskriis; 

sellega seoses soovitab komisjonil hinnata ülejäänud kolme fondi kasutuselevõtmiseks 

esitatud taotluse tulemusi, et teha kindlaks tööturule tagasipöördumise programmid, 

mis on andnud kõige paremaid tulemusi; 

6. märgib, et need koondamised süvendavad veelgi riigis valitsevat tööpuudust, mis on 

majandus- ja finantskriisi tõttu juba niigi suurenenud ja mille määr on liikmesriikide 

hulgas kõrgeim; tunneb aga heameelt selle üle, et viimastel kuudel on tööpuuduse 

määra tõus peatunud; 

7. märgib, et Kreeka ametiasutused osutavad fondist kaasrahastatavaid individuaalseid 

teenuseid lisaks 761 koondatud töötajale ka kuni 550 mittetöötavale ja mitteõppivale 

noorele, kes taotluse esitamise päeval olid alla 30-aastased, sest 682 koondamist 

toimus noorte tööhõive algatuse kohaselt toetuskõlblikes NUTS 2. tasandi 

piirkondades; 

8. märgib, et sihtrühma kuuluvate mittetöötavate ja mitteõppivate noorte väljavalimiseks 

kasutavad Kreeka ametiasutused Kreeka noortegarantii rakenduskavasse lisatud 

kriteeriumidega kooskõlastatud konkreetseid kriteeriume (sh tõrjutuse ohus noored, 

leibkonna sissetulek, haridustase, töötuse kestus jne) ning võtavad arvesse ka 

osalemissoove; märgib, et esimest korda fondi puudutava uue määruse kehtimise ajal 

on taotluses teavet toetusmeetmete alla lisatavate mittetöötavate ja mitteõppivate 

noorte väljavalimise kohta; kutsub Kreeka ametiasutusi üles võtma arvesse 

sotsiaalseid kriteeriume ning tagama, et fondist toetuse saajate valimisel peetaks 

täielikult kinni mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste põhimõtetest; 

9. on seisukohal, et käesoleva fondi kasutuselevõtmise taotluse alusel toetatavad teabe- ja 

reklaamimeetmed peaksid suurendama teadlikkust fondist antava toetuse kohta ja need 

peaksid ka jõudma noorte töötuteni, et hõlbustada osalemissoovidega menetlust; 

10. väljendab heameelt selle üle, et Kreeka ametiasutused otsustasid alustada töötajate 

kiireks abistamiseks individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele juba 

1. septembril 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist fondile toetuse saamiseks 

esildatud kooskõlastatud paketi kohta; 

11. märgib, et Kreeka ametiasutused on teada andnud, et individuaalsete teenuste 

kooskõlastatud pakett on koostatud sihtrühma kuuluvate toetusesaajate esindajate ja 

Kreeka erasektori töötajate ametiühingute keskliiduga konsulteerides ning et taotlust 

arutati kahel 2014. aasta mais toimunud kohtumisel sotsiaalpartneritega, kellega 

konsulteeriti mitmes ühtse meetmetepaketi sisu puudutavas küsimuses; peale selle 

soovitab komisjoni hinnata punktis 5 osutatu raames individuaalsete teenuste 

kooskõlastatud paketi sisu ja oodatavaid tulemusi, et teha tulevaste meetmete huvides 

kindlaks hea tava; 



 

 

12. märgib, et koondatud töötajatele ning 550-le mittetöötavale ja mitteõppivale noorele 

osutatavad individuaalsed teenused koosnevad järgmistest meetmetest, mis kokku 

moodustavad individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi: kutsenõustamine ja 

toetus karjääri planeerimisel, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, ettevõtte asutamise 

toetamine, tööotsimistoetus ja väljaõppetoetus ning liikuvustoetus; märgib, et nende 

teenuste eesmärk on aidata sihtrühma kuuluvatel toetusesaajatel saada ülevaade oma 

oskustest ja koostada realistlik karjäärikava ning need sõltuvad toetusesaajate 

aktiivsest osalemisest tööotsimis- ja koolitusmeetmetes; 

13. tuletab meelde, et kavandatud meetmeid tuleks kohandada, et võtta arvesse koondatud 

töötajate ja väljavalitud mittetöötavate ja mitteõppivate noorte erinevaid vajadusi; 

14. märgib, et 200-le valitud töötajale ning mittetöötavale ja mitteõppivale noorele 

eraldatakse oma ettevõtte loomise toetuseks suurim võimalik summa 15 000 eurot; 

rõhutab, et selle meetme eesmärk on edendada jätkusuutlike ettevõtlusalgatuste 

rahastamise kaudu ettevõtlust, mille tulemusel peaks keskpikas perspektiivis tekkima 

juurde töökohti; märgib, et selle suurima võimaliku summa eraldamine sõltub 

konkreetsetest tingimustest ja toetatavate alustavate ettevõtete jätkusuutlikkusest;  

15. märgib, et sissetulekutoetusmeetmed ei moodusta individuaalsete meetmete üldisest 

paketist mingil juhul rohkem kui 35 %, nagu on sätestatud fondi määruses; ja need 

sõltuvad sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivsest osalemisest tööotsimis- ja 

koolitusmeetmetes; 

16. tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele ja nende rakendamisele 

juurdepääsul järgitakse võrdväärse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid; 

17. tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste 

kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja 

vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja 

säästvale majandusele; 

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. 



 

 

LISA 

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/2014/009 EL/Sprider 

Stores, Kreeka) 

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

otsusega 2014/879/EL). 

 


