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LÜHISELGITUS

Nagu regionaalarengukomisjon oma 2006. aasta arvamuses märkis, on majandustegevuse ja 
kaubanduse globaliseerumine toonud kaasa lugematu arvu eeliseid Euroopa turule –
valikuvõimalused, konkurentsivõimelised hinnad, tehnoloogiline innovatsioon ja 
tööstusjärgsest ühiskonnast järk-järguline üleminek algstaadiumis teadmisteühiskonnale. Selle 
soodsa arengu hinnaks on suur voolavus ja ebakindlus tööturul, mis põhjustab töötute paigutist 
suurt kontsentratsiooni varem kõrge tootlikkusega tööstuskeskustes ja –piirkondades. Sellega 
kaasneb töötajate suhtelise heaolu langus, sest ettevõtjad paigutavad tootmise ümber 
piirkondadesse, mis pakuvad odavamaid tööjõukulusid ning maksu- või muid soodustusi. 
Ümberpaigutamise fenomen pole uus. Selle laienemine riiklikust või piirkondadevahelisest 
nähtusest ülemaailmseks sundis Euroopa Komisjoni tegema ettepanekut Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) loomiseks, eesmärgiga pakkuda sellise ümberpaigutamise 
tagajärjel töö kaotanud töötajatele teatud rahalist toetust.

Nagu komisjoni seletuskirjas märgitakse, põhjustavad maailma majandust 2007. aastast alates 
suuremal või vähemal määral tabanud enneolematu finantskriis ja majanduslangus „ka 
tulevikus mitmeid koondamisi”.

Kui Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist oodatakse tõhusat vahendit kriisi 
tagajärgede leevendamiseks, oleks väga soovitav suurendada fondile eraldatavaid rahalisi 
vahendeid ja luua asjakohase eelarverubriigi all vastav eelarverida.
Komisjon rõhutab, et globaliseerumisega kohanemise fondi aluspõhimõte on näidata üles 
solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud oma töö ülemaailmsetest sündmustest põhjustatud 
majandushäirete tõttu. Muul viisil toimimine kahjustaks siseturu põhimõtteid, mille alusel on 
välistatud ainult ühendusesisestest sündmustest põhjustatud kohandumised.

Komisjoni ettepanek on väga tehniline ning valminud liikmesriikide ekspertide, tööturu 
osapoolte ja muude sidusrühmadega 2008. aastal peetud põhjalike konsultatsioonide tulemusel. 

Arvamuse koostaja kiidab eriti heaks mõned esitatud EGFi määruse muudatusettepanekud 
nagu vahenditele juurdepääsu kiirendamine ja parandamine, koondamise künnise alandamine 
tuhandelt viiesajale, enne vaatlusperioodi algust koondatud töötajate lisamine EGFi abikõlblike 
koondatud töötajate määratluse alla, ning EGFi kasutamise ajavahemiku pikendamine 12 kuult 
24 kuule.

Käesoleva vahendi tõhusus seisneb tema rakendamises ja tema edukaks toimimiseks on 
ülioluline muudetud artikli 5 lõike 2 punkt a, sest selles kehtestatakse eeskirjad ja vajadus 
näidata põhjuslikku seost asjaomaste koondamiste ja maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või finants- ja majanduskriisi vahel. Selline kehtestamine on arusaadavalt 
vajalik eristamaks kõnealuseid ettenägematuid sündmusi tööandja poolse halva juhtimise või 
konkurentsivõimetu tegevuse ilmsetest tagajärgedest. Loomulikult pole sellise kohustusliku 
seose näitamine kerge ja võib tekitada uusi võimalusi väärnõuete tekkeks. Seetõttu avaldab 
arvamuse koostaja täit toetust uue artikli 8 sätetele, mille kohaselt võib EGFi teatud piiratud 
tingimustel kasutada ettevalmistus-, järelevalve-, tehnilise toe, auditi ja kontrollimeetmete 
rahastamiseks.

Regionaalarengukomisjon tegi oma 2006. aasta arvamuses ettepaneku, et artikli 2 punktis b 
pikendataks 12 kuuni ajavahemikku, mille jooksul toimub miinimumarv koondamisi. 
Globaliseerumise ja eelkõige majanduslanguse mõjude avaldumine tööstuse struktuuris või 
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kohalikus majanduses võtab kauem aega. Arvamuse koostaja taasesitab kõnealuse 
muudatusettepaneku, olles veendunud, et kavandatava laienemise kontekstis on see täiesti 
õigustatud.

Komisjon on teinud ettepaneku uue lõike lisamiseks artiklisse 20, milles sätestatakse, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad komisjoni ettepaneku alusel läbi vaadata käesoleva 
määruse, sealhulgas ajutise erandi. Arvamuse koostaja on seisukohal, et selline läbivaatamine 
peab aset leidma ja on seetõttu kõnealust sätet vastavalt muutnud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus 1927/2006
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üheksa kuu jooksul koondatakse 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes NACE 2 jaos NUTS II tasandi 
piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas 
vähemalt 500 töötajat;

(b) kaheteist kuu jooksul koondatakse 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes NACE 2 jaos NUTS II tasandi 
piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas 
vähemalt 500 töötajat;

Or. en

Selgitus

Artikli 2 sissejuhatavas osas nimetatud globaliseerumise mõjud asjassepuutuvate ettevõtete 
töötajatele avalduvad aja jooksul ja üheksakuuline ajavahemik on nende mõõtmiseks liiga 
lühike. Selle ajavahemiku pikendamine 12 kuuni võimaldaks neid mõjusid asjakohasemalt 
mõõta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus 1927/2006
Artikkel 20 – uus lõik

Adlib Express Watermark



PA\768331ET.doc 5/5 PE419.968v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
komisjoni ettepaneku alusel läbi vaadata 
käesoleva määruse, sealhulgas artikli 1 
lõikes 1a sätestatud ajutise erandi.”

„Hiljemalt 1. aprilliks 2011 esitab 
komisjon artikli 1 lõikes 1a sätestatud 
ajutist erandit käsitlevate sätete mõju ja 
tõhususe hinnangu koos ettepanekuga 
käesoleva määruse läbivaatamiseks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt.”

Or. en

Selgitus

Praegustes erakorralistes tingimustes on oluline, et Euroopa Komisjon viiks läbi 
üleeuroopalise põhjaliku hinnangu ajutiste meetmete mõju kohta, ja et parlamendile antaks 
võimalus õigusakt läbi vaadata.
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