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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2015)0090 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus 

EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Prantsusmaa 

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2015. 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/2014/017 FR/Mory-Ducros, Prantsusmaa) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 

2015/2056(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0068 – C8–0058/2015), 

– 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, 

                                                 
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 (A8-0124/2015), 

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; 

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 Prantsusmaa on esitanud taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, et 

saada fondist rahalist toetust seoses 2513 töötaja koondamisega ettevõttest Mory-

Ducros SAS, mis tegutses NACE Rev. 2 osas 49 (maismaaveondus ja torutransport), 

kusjuures koondamised toimusid kogu Prantsusmaa emamaa territooriumil 84 

üksuses; 

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 Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist 

toetust; 

2. märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse 

saamiseks 6. oktoobril 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 23. veebruaril 

2015; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis 

kuud; 

3. märgib, et kokku ulatuvad kulud 10 087 000 euroni, millest kontrolli ja 

sertifitseerimise kulud on 35 000 eurot ning fondi toetus 6 052 200 eurot, mis 

moodustab kogukuludest 60 %; 

4. on seisukohal, et ettevõttes Mory-Ducros SAS toimunud koondamised on seotud 

tootmismahtude üldise kahanemisega Euroopas, mille tagajärjel vähenes kaubaveo 

maht ja autoveosektoris puhkes hinnasõda, mis põhjustas Prantsusmaal sektori 



 

 

tegevusnäitajate pideva halvenemise ja ridamisi tagasilööke pärast 2007. aastat; 

märgib, et sellele järgnes pankrotilaine, mis puudutas ka Mory-Ducros’d; järeldab, et 

need sündmused on otseselt seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga; 

5. rõhutab, et pärast Mory-Ducros SASi sulgemist sõlmitud kokkuleppe tulemusena 

omandas uus asutatud äriühing MORY Global 84 üksusest 50 ja võttis 4911 töötajast 

uuesti tööle 2017, mistõttu tegelikult jäi töötuks 2804 töötajat; 

6. rõhutab, et üle 17 % toetusesaajatest, kes kuuluvad kavandatavate meetmete 

sihtrühma, on vanuses 55-64 aastat ja nende osalemine kavandatavates 

toetusmeetmetes aitaks neil vältida pikaajalist töötust ja sotsiaalset tõrjutust; 

7. märgib, et praeguseks on maismaaveonduse ja torutranspordi sektoris esitatud veel üks 

fondist toetuse saamise taotlus (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich), 

mille põhjenduseks toodi samuti ülemaailmne finants- ja majanduskriis; 

8. väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid 

Prantsusmaa ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud 

töötajatele 24. veebruaril 2014, varakult enne otsust ja isegi taotlust esildatud 

kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;  

9. märgib, et osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega, mida viiakse 

ellu universaalteenusena (cellule de reclassement) ja mida haldavad kolm alltöövõtjat; 

märgib et Prantsusmaa taotleb fondist ainult selle universaalteenuse rahastamist; ootab 

komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille 

kohaselt tehakse maksed alltöövõtjatele osade kaupa ja saavutatud tulemuste põhjal; 

10. märgib, et olles konsulteerinud koondatud töötajate esindajatega, valis pankrotihaldur 

välja kolm lepingulist firmat, kes pakuvad nõustamisteenust võimalikult suurel osal 

Prantsusmaa emamaa territooriumist ja aitavad tagada võimalikult suure hulga 

sihtrühma kuuluvate töötajate tööle naasmise; 

11. on seisukohal, et alltöövõtjate tegevuse järelevalve korrapäraste kirjalike aruannete 

abil tagab fondi vahendite asjakohase kasutamise, selleks et võimaldada töötajatele 

universaalteenuse süsteemi raames individuaalseid karjäärivõimalusi, piisaval arvul 

tööpakkumisi ning juhendamist ettevõtte asutamise korral; 

12. tuletab meelde, et fondi raha peab aitama töötajatel koolituse abil uue töö leida ja mitte 

mingil juhul toetama ameteid ja nende halduskulusid; 

13. märgib, et lepinguliste firmade ülesanne on juhendada koondatud töötajaid ning aidata 

neil leida lahendusi, mis võimaldaksid neil jääda tööturule ja leida uus töökoht; 

14. on seisukohal, et 55–64 aastaseid töötajaid ähvardab suurem pikaajalise töötuse ja 

tööturult kõrvaletõrjutuse oht; on seetõttu seisukohal, et nendel töötajatel on neile 

eriomased vajadused individuaalse lähenemise mõttes; 

15. tuletab meelde, et vastavalt fondi määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste 

kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi perspektiive ja seal 

vajaminevaid oskusi ning pakett peaks haakuma üleminekuga ressursitõhusale ja 

säästvale majandusele; 



 

 

16. tunneb heameelt Euroopa Sotsiaalfondi raha kasutamise üle ka muude aktiivsete 

meetmete jaoks (nt pikemad koolitused), mis ei sisaldu Prantsusmaa esitatud taotluses; 

17. peab kahetsusväärseks, et fondi kommunikatsiooni- ja edendusmeetmeteks ei ole 

eraldatud rahalisi vahendeid; on seisukohal, et nende meetmete avalikustamine ja 

nendest teavitamine on olulised mitte ainult toetusesaajate kaasamiseks, vaid ka 

sotsiaalvaldkonnas võetavatele liidu meetmetele tähelepanu tõmbamiseks; 

18. loodab, et Prantsusmaa ametiasutused järgivad teabe esitamisel ja rahastatud 

meetmetest teavitamisel fondi määruse sätteid, kuigi nad ei taotlenud raha 

ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja reklaamimeetmeteks. 

19. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti 

puudutav teave sisaldab andmeid selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad 

struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Prantsusmaa 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 õigusaktidele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine; 

20. 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; 

21. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks; 

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

korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga 

nõukogule ja komisjonile. 



 

 

LISA 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus 

EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Prantsusmaa) 

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

otsusega (EL) 2015/738). 

 


