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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 546/2009,
18. juuni 2009,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi
loomise kohta
rahuldamine” rõhutatakse eesmärki edendada töötajate jär
jepidevat kohanemis- ja tööalast konkurentsivõimet pare
mate õppimisvõimaluste kaudu kõikidel tasanditel ja
majanduse vajadustele vastavate oskuste arendamise stra
teegiate kaudu, sealhulgas näiteks oskused, mida vajatakse
üleminekul vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale ja tead
mistepõhisele majandusele.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 159 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
(4)

Komisjon avaldas 26. novembril 2008 teatise Euroopa ma
janduse elavdamise kava kohta, mis põhineb solidaarsuse
ja sotsiaalse õigluse põhimõtetel. Osana kriisidele reagee
rimisest tuleb fondi eeskirjad läbi vaadata, et näha ette
erand, millega ajutiselt laiendada fondi kohaldamisala ja
võimaldada sel tõhusamalt reageerida. Kõnealuse erandi
kohast fondi toetust taotlevad liikmesriigid peavad tõenda
ma otsese ja tõestatava seose olemasolu koondamiste ning
finants- ja majanduskriisi vahel.

(5)

Tagamaks, et sekkumiskriteeriume kohaldatakse läbipaist
valt, tuleks kasutusele võtta koondamiseks nimetatava toi
mingu määratlus. Et anda liikmesriikidele rohkem vabadust
taotluste esitamisel ja paremini täita solidaarsuse eesmärki,
tuleks alandada koondamise künnist.

(6)

Järgides õiglase ja mittediskrimineeriva kohtlemise eesmär
ki, tuleks kõigile töötajatele, kelle koondamine on selgelt
seotud sama koondamisjuhtumiga, anda võimalus saada
kasu individuaalsete teenuste paketist, mille suhtes taotle
takse fondi toetust.

(7)

Komisjoni algatusel osutatud tehnilist abi tuleks kasutada
fondi rakendamise hõlbustamiseks.

(8)

Et anda täiendavat fondi toetust finants- ja majanduskriisi
ajal, tuleks ajutiselt suurendada kaasrahastamise määra.

(9)

Et parandada meetmete kvaliteeti ja jätta piisavalt aega sel
leks, et meetmed aitaksid tõhusalt kõige ohustatumas olu
korras olevatel töötajatel tööturule naasta, tuleks
pikendada ajavahemikku, mille jooksul abikõlblikke meet
meid peab ellu viima, täpsustades samas selle kestust.

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aas
ta määrusega (EÜ) nr 1927/2006 (4) loodi Globaliseerumi
sega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”), et
ühendus saaks näidata üles solidaarsust töötajatega, kes on
kaotanud oma töö maailma kaubanduses globaliseerumise
tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, ja
neid abistada.

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikliga 16 esitas
komisjon oma 2. juuli 2008. aasta teatises esimese aasta
aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Komisjon jä
reldas, et oleks asjakohane tugevdada fondi mõju
töökohtade loomisele ja koolitusvõimaluste edendamisele
Euroopa töötajaskonna hüvanguks.

Euroopa Ülemkogu poolt 14. detsembril 2007. aastal
heakskiidetud „Kaitstud paindlikkuse ühistes põhimõtetes”
ja komisjoni teatises „Uued kutseoskused uute töökohtade
jaoks: oskustega seotud tööturu vajaduste ennetamine ja

(1) 24. märtsi 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
(2) 22. aprilli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(3) Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teata
jas seni avaldamata) ja nõukogu 11. juuni 2009. aasta otsus.
(4) ELT L 48, 22.2.2008, lk 82.

29.6.2009

Euroopa Liidu Teataja

ET

(10)

Asjakohane on läbi vaadata fondi tegevus, sealhulgas aju
tine erand toetada töötajaid, keda on koondatud üle
maailmse finants- ja majanduskriisi tõttu.

(11)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1927/2006 vastavalt
muuta,

L 167/27

punktides a või b sätestatud sekkumiskriteeriumid ei ole
täielikult täidetud, tingimusel et koondamistel on töö
hõivele ja kohalikule majandusele tõsised tagajärjed.
Liikmesriik märgib sel juhul, et tema taotlus ei vasta täie
likult punktis a või b sätestatud sekkumiskriteeriumide
le. Eriolukorras antud toetuste kogusumma ei tohi
ületada 15 % fondi iga-aastasest maksimumsummast.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Punktides a, b ja c sätestatud koondamiste arvu arvutamiseks
arvestatakse koondamist:

Artikkel 1
— kuupäevast, millal ettevõtja esitas töötajale eraldi teatise
koondamise või töölepingu lõpetamise kohta,

Määrust (EÜ) nr 1927/2006 muudetakse järgmiselt.
1.

Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
— töölepingu tegeliku lõpetamise kuupäevast enne lepin
gu ettenähtud lõppu või

„1a. Erandina lõikest 1 abistatakse fondist ka neid tööta
jaid, kes on kaotanud oma töö ülemaailmse finants- ja ma
janduskriisi otsesel tagajärjel, tingimusel et toetuse taotlus
vastab artikli 2 punktides a, b või c sätestatud kriteeriumide
le. Kõnealuse erandi kohast fondi toetust taotlev liikmesriik
tõendab otsese ja tõestatava seose olemasolu koondamiste
ning finants- ja majanduskriisi vahel.

— kuupäevast, mil tööandja teatab kirjalikult nõukogu
20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ (kollektiivseid
koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlus
tamise kohta) (*) artikli 3 lõike 1 sätete kohaselt pädeva
le asutusele kavandatavast kollektiivsest koondamisest;
sellisel juhul esitab taotlev liikmesriik (esitavad taotlevad
liikmesriigid) komisjonile lisateabe punktide a, b või c
kohaste koondamiste tegeliku arvu ja kooskõlastatud in
dividuaalsete teenuste paketi hinnanguliste kulude koh
ta enne käesoleva määruse artiklis 10 ettenähtud
hindamise lõpetamist.

Käesolevat erandit kohaldatakse taotluste suhtes, mis on esi
tatud enne 31. detsembrit 2011.”
2.

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2
Sekkumiskriteeriumid

Liikmesriik täpsustab taotluses iga asjaomase ettevõtte koh
ta, kuidas koondamisi arvestatakse.

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, kui maailma kau
banduses toimuvatel olulistel struktuurimuutustel on majan
dusele märkimisväärne negatiivne mõju, eelkõige oluline
impordi kasv Euroopa Liitu, kiire ELi turuosa vähenemine
konkreetses sektoris või töökohtade ümberpaigutamine kol
mandatesse riikidesse, ning millel on järgmised tagajärjed:

(*) EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16.”

a)

b)

c)

nelja kuu jooksul koondatakse mõne liikmesriigi ettevõt
tes vähemalt 500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisa
hela järgmise etapi tootjate juures; või
üheksa kuu jooksul koondatakse eelkõige väikestes ja
keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 jaos NUTS II ta
sandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas vähe
malt 500 töötajat.
Väikestel tööturgudel või eriolukorras võib asjaomase
liikmesriigi poolt fondi toetuse nõuetekohaselt põhjen
datud taotlust käsitada vastuvõetavana isegi juhul, kui

3.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3a
Isikud, kellele võib anda toetust

Liikmesriigid võivad osutada fondist kaasrahastatud indivi
duaalseid teenuseid koondatud töötajatele, kes võivad olla:

a)

töötajad, kes on koondatud artikli 2 punktis a, b või c
ette nähtud ajavahemiku jooksul, ja
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b)

4.
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töötajad, kes on koondatud enne või pärast artikli 2
punktis a või c sätestatud ajavahemikku juhul, kui vii
mati nimetatu alusel esitatud taotlusele ei kohaldata
artikli 2 punktis a sätestatud kriteeriume, tingimusel et
kõnealused koondamised on aset leidnud pärast kavan
datavate koondamiste üldist väljakuulutamist ja võima
lik on kindlaks teha selge põhjuslik seos vaatlusperioodil
toimunud sündmusega, mis koondamised põhjustas.”

Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Artikli 5 lõike 5 kohasele hindamisele tuginedes ning
võttes eelkõige arvesse toetatavate töötajate arvu, kavanda
tud meetmeid ja nende eeldatavat maksumust, annab komis
jon hinnangu ja teeb võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise
toetuse suuruse kohta, mis võidakse eraldada olemasolevate
vahendite piires. Summa ei tohi ületada 50 % artikli 5 lõike 2
punktis d osutatud hinnangulisest kogukulust. Enne artikli 1
lõikes 1a nimetatud kuupäeva esitatud taotluste puhul ei või
summa ületada 65 %.”

Artikli 5 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) koondamiste ja maailma kaubanduses toimunud olulis
te struktuurimuutuste või finants- ja majanduskriisi va
helise seose põhjendatud analüüs, koondatavate arvu
esitamine ning selgitus, miks ei saanud neid koondamisi
ette näha;”.

5.

6.

29.6.2009

7.

Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

„Grantide puhul on ühtse määra alusel deklareeritavad kaud
sed kulud fondist toetuse saamiseks kõlblikud kuni 20 % ula
tuses otsestest kuludest, tingimusel et kaudsed kulud on
tehtud kooskõlas liikmesriigi õigusega, sealhulgas
raamatupidamiseeskirjadega.”

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

8.

Artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8
Tehniline abi komisjoni algatusel

1.

Komisjoni algatusel võib fondi rakendamiseks vajalike
ettevalmistus-, järelevalve- ja teabemeetmete ning tead
mistebaasi loomise rahastamiseks kasutada kuni 0,35 %
fondi iga-aastasest maksimumsummast. Seda võib ka ka
sutada käesoleva määruse rakendamiseks vajalike
haldus- ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja hindamis
meetmete rahastamiseks.

„2. Liikmesriik võtab kõik toetuskõlblikud meetmed, seal
hulgas kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett, nii kii
resti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 24 kuud pärast
vastavalt artiklile 5 esitatud taotluse kuupäeva, või 24 kuud
pärast nimetatud meetmete alguskuupäeva, tingimusel et
meetmed algavad hiljemalt kolm kuud pärast taotluse
kuupäeva.”

9.

Artiklisse 20 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:

2.

Vastavalt lõikes 1 sätestatud ülemmäärale eraldab eelar
vepädev institutsioon komisjoni ettepaneku alusel iga
aasta alguses konkreetse summa tehniliseks abiks.

3.

Lõikes 1 sätestatud ülesandeid täidetakse vastavalt fi
nantsmäärusele ning selle rakenduseeskirjadele, mida
kohaldatakse kõnealuse eelarve täitmise suhtes.

Üleminekusätted

Komisjoni tehniline abi hõlmab liikmesriikidele teabe ja
suuniste andmist fondi kasutamiseks, järelevalveks ja
fondi töö hindamiseks. Komisjon võib samuti anda tea
vet fondi kasutamise kohta Euroopa ja siseriiklikele
sotsiaalpartneritele.”

Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide fondist toetuse saamise
taotluste suhtes, mis on saadud pärast 1. maid 2009. Enne nime
tatud kuupäeva saabunud taotluste suhtes kehtivad kogu fondist
toetuse saamise aja jooksul taotluse esitamise kuupäeval kehtinud
eeskirjad.

4.

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

Artikkel 2
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Artikkel 3
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 18. juuni 2009.
Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

