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egF. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond

eli lisaväärtus. Väärtus, mille ELi tegevus lisab liikmesriigi poolt üksi läbi viidud tegevuse väärtusele.

esF. Euroopa Sotsiaalfond

oeCd. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. OECDsse kuulub praegu 21 ELi liikmesriiki. 

töötajate sissetuleku toetus. Töötushüvitismaksed. Hõlmavad avalikest vahenditest makstavaid koondamis-
tasusid, samuti enne ettenähtud pensioniikka jõudmist tehtud pensionimakseid, kui need on tehtud töö kaota-
mise tõttu või teatavatel tööturupoliitika põhjustel. Vt „An Interpretative Guide to the OECD Social Expenditure 
Database”, OECD, 2007.

mÕISTED jA LÜhENDID
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KOKKUvÕTE 

i.
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) 
asutati 2006. aastal, näitamaks üles ELi solidaarsust töö-
tajate suhtes, kes on massilise koondamise tagajärjel 
töö kaotanud. Fond peaks hõlbustama selliste töötajate 
tööturule naasmist, eraldades rahalist toetust ajaliselt 
piiritletud ja kooskõlastatud individuaalsete teenuste 
pakettide raames. Paketid hõlmavad aktiivseid töö-
turu meetmeid, nagu koolitus, toetus tegutsemiseks 
füüsilisest isikust ettevõtjana, juhendamine ja töö- 
kohavahetus. Tihti hõlmavad need ka sissetulekutoe-
tust ja teisi töötajatele makstavaid toetusi.

ii.
Koondatud töötajaid toetatakse ka Euroopa Sotsiaal-
fondist (ESF), peamiselt elukestva õppe programmide 
raames. Kui aga ESFi otstarve on vähendada pikaajalist 
struktuurilist tasakaalustamatust, siis EGFi loomise ees-
märk oli lahendada lühiajalisi juhtumipõhiseid häda- 
olukordi. 

iii.
Kuni 31. detsembrini 2012 eraldati EGFi abipakettide 
raames 627 miljonit eurot 89-le liikmesriikide esitatud 
heakskiidetud taotlusele. EGFi kaasrahastamise määr 
on 50% või 65%, ülejäänud summa eraldab asjaomane 
liikmesriik. 

iv.
Kontrollikoda leidis, et:

a) peaaegu kõiki EGFi toetuse saamise kriteeriumi-
dele vastavaid töötajaid toetati individuaalsete ja 
hästi kooskõlastatud meetmetega; 

b) iga EGFi meede võib olla toetuskõlblik ka ESFi 
alusel ja osa liikmesriike otsustas kasutada EGFi 
asemel ESFi;

c) kvantitatiivseid tööturule naasmise eesmärke ei 
seatud. Lisaks ei ole olemasolevad andmed pii-
savad, et hinnata töötajate tööturule naasmise 
meetmete mõjusust;

d) EGF andis ELi lisaväärtust, kui seda kasutati sellis-
te koondatud töötajatele suunatud teenuste või 
toetuste kaasrahastamiseks, mida li ikmesriik ide 
töötushüvitissüsteemid ei võimalda; 

e) kontrollikoda leidis aga kõigil auditeeritud juhtu-
del meetmeid, millega maksti töötajatele sisse-
tulekutoetust, mida liikmesriigid oleksid nagunii 
maksnud. EGFist toetust saanud 19 liikmesriigist 
16 liikmesriigi pakett sisaldas sissetulekutoetuse 
meetmeid. Kokkuvõttes moodustasid sissetuleku-
toetuse meetmed 33% kõigi EGFi juhtumite hüvi-
tatud kuludest. 

f ) EGFi toetuse taotluse heakskiitmisprotsess nõuab 
erakorralist eelarvemenetlust ja vältab väga pikka 
aega. See vähendab ELi solidaarsust koondatud 
töötajatega, kellele toetus on suunatud. 

v.
Kontrollikoda soovitab:

a) teha liikmesriikidel ja komisjonil vajalikud sammud 
ajakohastatud ja usaldusväärsete andmete kätte- 
saadavuse tagamiseks, et jälgida eesmärkide saa-
vutamist ning võrrelda eri meetmete tulemusi;

b) Euroopa Parlamendil, nõukogul ja komisjonil kaa-
luda ELi toetuse eraldamist vaid nendele meetme-
tele, mis loovad tõenäoliselt ELi lisaväärtust, selle 
asemel et rahastada juba olemasolevaid riiklikke 
töötajate sissetulekutoetuse kavu;

c) Euroopa Parlamendil, nõukogul ja komisjonil kaa-
luda alternatiivina praegusele EGFi toetuskavale 
võimalust kohandada ESFi raamistikku ja sel le 
vahendite eraldamist, et anda k iiremini toetust 
massi l ise koondamise tagajärjel  töö kaotanud 
töötajatele.
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1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) asutati 2006. aastal, 
näitamaks üles ELi solidaarsust töötajate suhtes, kes on massilise koon-
damise tagajärjel töö kaotanud. Fond peaks hõlbustama selliste töötajate 
tööturule naasmist, eraldades rahalist toetust ajaliselt piiritletud ja koos-
kõlastatud individuaalsete teenuste pakettide raames1. Paketid hõlmavad 
aktiivseid tööturu meetmeid, nagu koolitus, toetus tegutsemiseks füüsili-
sest isikust ettevõtjana, juhendamine ja töökohavahetus. Tihti hõlmavad 
need ka sissetulekutoetust ja teisi töötajatele makstavaid toetusi. 

2. EGF ei kuulu mitmeaastasesse finantsraamistikku. Seetõttu peavad kõik 
liikmesriik ide poolt EGFi toetuse saamiseks esitatud taotlused läbima 
põhjaliku komisjonipoolse hindamise ning saama heakskiidu ELi eel-
arvepädevate institutsioonide (nõukogu ja Euroopa Parlament) poolt. 
Komisjon haldab EGFi koostöös liikmesriikidega.

3. Koondatud töötajaid toetatakse ka Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), pea-
miselt elukestva õppe programmide raames. Kui aga ESFi otstarve on 
vähendada pikaajalist struktuurilist tasakaalustamatust, siis EGFi loomise 
eesmärk oli lahendada lühiajalisi juhtumipõhiseid hädaolukordi. 

4. EGFist toetatakse töötajaid, kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel 
(ELi ühes või enamas ettevõttes on koondatud vähemalt 500 töötajat2), 
kui nimetatud koondamistel on märgatav kahjulik mõju piirkonna või ko-
halikule majandusele („kaubanduskriteerium”). Toetust taotlev liikmesriik 
peab tõendama, et koondamine on seotud Euroopa Liitu veetava impordi 
olulise kasvuga, ELi turuosa kiire vähenemisega konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamisega kolmandatesse riikidesse.

5. Erandlikult oli EGF 1. maist 2009 kuni 31. detsembrini 2011 kohaldatav ka 
nende töötajate suhtes, kes kaotasid oma töö ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi otsesel tagajärjel3. 

1 Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1927/2006, 
20. detsember 2006, 
Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi 
loomise kohta (ELT L 406, 
30.12.2006, lk 1), mida 
on muudetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 546/2009 
(ELT L 167, 29.6.2009, lk 26), 
mida koos nimetatakse „EGFi 
määruseks”. Vt artikkel 3 
„Toetuskõlblikud meetmed”.

2 Kuni 30. maini 2009 oli 
miinimumiks 1000 koondatud 
töötajat.

3 EGFi määruse artiklid 1 
ja 2. Tegelikkuses kohaldati 
kriisikriteeriumi määruse 
(EÜ) nr 546/2009 alusel 
ainult 18. juunist 2009 kuni 
31. detsembrini 2011.

SISSEjUhATUS
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6. Näiteks Taanis mõjus kriis hävitavalt laevaehitustööstusele ja selle ta-
gajärjel toimus koondamisi. EGFist toetati Taani viimase laevatehase 
(vt 1. foto) koondatud töötajaid. Teine näide on Saksa mootorsõidukite 
tarnetööstus, mis sai eriti suure tagasilöögi Alam-Saksi ja Nordrhein-
Westfaleni piirkonnas (vt 2. foto). 

7. 9. märtsist 2007 (esimese taotluse kuupäev) kuni 31. detsembrini 2012 
heakskiidetud EGFi toetuse kogusumma oli 627 miljonit eurot (379 mil-
jonit eurot ELi eelarvest ja 247 miljonit eurot liikmesriikidelt) 89 heaks-
kiidetud taotluse kohta4 maksimaalse aastaeelarvega 500 miljonit eurot 
ajavahemikul 2007–2013. EGFi kaasrahastamise määr on 50% või 65%5, 
ülejäänud summa eraldab asjaomane liikmesriik.

8. EGFi on kavas rakendada kuni 31. detsembrini 2013. Komisjon on siiski tei-
nud ettepaneku jätkata uue EGFi määrusega kuni 31. detsembrini 20206.

4 Kuni 31. detsembrini 2012 
olid liikmesriigid esitanud 
114 taotlust, millest 10 olid 
edutud (ühe lükkas komisjon 
tagasi ja üheksa võeti selle 
esitanud liikmesriigi poolt 
tagasi) ning 15 suhtes oli EGFi 
heakskiitmisprotsess veel 
pooleli.

5 EGFi määruse artiklite 1 
ja 10 alusel oli EGFi 
kaasrahastamismäär 
kõigi 1. maist 2009 kuni 
31. detsembrini 2011 esitatud 
taotluste puhul 65%. Enne ja 
pärast seda ajavahemikku oli 
kaasrahastamismäär 50%.

6 KOM(2011) 608 (lõplik), 
6. oktoober 2011.

1. foto
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Üks endise Odense Steel Shipyardi halle (praegune „Hall East”). 
900-tonnise võimsusega kraana 12 400 m2 suuruses tootmishallis Lindø 
tööstuspargis Munkebøs Taanis.
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Töölised endise Karmanni tootmisüksuse juures Osnabrückis.
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9. Auditi üldine eesmärk oli hinnata, kuidas aitas ELi lisaväärtusena väljen-
duv EGFi panus kaasa koondatud töötajate võimalikult kiirele tööturule 
naasmisele. Kontrollikoda keskendus järgmistele küsimustele:

a) Kas kõigile asjaomastele töötajatele pakuti individuaalseid EGFi meet- 
meid ja kas EGFi kaasrahastatud aktiivseid tööturumeetmeid koos- 
kõlastati teiste sarnaste meetmetega (st ESFi ja liikmesriikide meetme- 
tega)?

b) Kas EGFi toetus oli töötajate tööturule naasmise seisukohalt mõjus? 

c) Kas EGFi meetmed on oma iseloomult sellised, mis pakuvad tõe-
näolist ELi lisaväärtust? 

d) Kas EGFi heakskiitmisprotsess kulges viivitusteta?

10.  Neljas liikmesriigis, kus EGFi toetust kasutati, auditeeriti kohapeal kahek-
sat juhtumit (Saksamaa, Taani, Iirimaa ja Leedu, igaühes kaks juhtumit). 
Neile riikidele antud toetus moodustas kuni 31. detsembrini 2012 eral-
datud EGFi toetuse 627 miljoni euro suurusest kogusummast 67 miljo-
nit eurot ehk 10,7%. Kaheksast juhtumist moodustatud valim sisaldas 
ainult lõpuleviidud juhtumeid ning kajastas ELi liikmesriikide majanduse 
erinevat mahtu, asjaomaste majandussektorite eripalgelisust ja EGFi sek-
kumiskriteeriumide vahelisi olulisi erinevusi (vt tabel 1).

AUDITI ULATUS jA LähENEmISvIIS

tabel 1

üleVaade auditeeritud egFi toetuse andMise juhtuMitest1

Liikmesriik Juhtumi nimetus Juhtumi 
number Sektor Kriteerium Makse tegemise 

kuu

Saksamaa
Nokia EGF/2009/002 Telekommunikatsioon kaubandus 12/2009

Karmann EGF/2009/013 Mootorsõidukid kaubandus 06/2010

Taani
Danfoss Group EGF/2009/015 Mehaanika kriis 11/2010

Odense Steel Shipyard (I) EGF/2010/025 Laevaehitus kriis 08/2011

Iirimaa
Dell EGF/2009/008 Ar vutiseadmed kriis 03/2010

SR Technics EGF/2009/021 Lennundus kriis 12/2010

Leedu
AB Snaige EGF/2009/010 Kodumasinad kriis 06/2010

„Construction” EGF/2009/017 Ehitus kriis 06/2010
1 Kõik eeltoodud EGFi juhtumite nimed on omistatud komisjoni poolt. Neid on kasutatud komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebisaidil (http://ec.europa.eu/social/) asuval EGFi veebilehel, samuti komisjoni poolt avaldatud EGFi 
statistikaülevaates (2007–2011). Juhul, kui EGFi juhtumi nimetus viitab otseselt või kaudselt mõne ettevõtte nimele, ei tule seda ettevõtet 
seostada ühegi käesolevas eriaruandes esineva väitega ega ka ühegi kontrollikoja avaldatud ja käesoleva eriaruandega seonduva väitega. 
Nimetatud ettevõtted ei ole ei EGFi toetuse saajad ega auditeeritud EGFi juhtumite haldajad.

Allikas: Euroopa Komisjon.



10

Eriaruanne nr 7/2013 – Kas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on andnud koondatud töötajate tööturule naasmiseks ELi lisaväärtust? 

11.  Audit hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2012. 
Auditi käigus korraldati intervjuusid, vaadati läbi komisjoni ja nelja au-
diteeritud liikmesriigi ametiasutuste dokumentatsioon ning analüüsiti 
tööturule naasmisega seotud arvandmeid. Liikmesriikides korraldati ka 
kaheksa töörühma kohtumist, kus kohalikud EGFi sidusrühmad (teadla-
sed, haldusasutused ja sotsiaalpartnerid) said oma seisukohti väljendada 
(vt 3. foto). 

12.  Lisaks analüüsiti komisjoni EGFi vahehindamise tulemusi7. 2011. aasta 
detsembrist pärinev vahehindamise aruanne käsitles 15 esimest juh-
tumit8, mida EGF kaasrahastas kaheksas liikmesriigis. Üks neist (Nokia, 
Saksamaa) sisaldus ka valimis, mida kontrollikoda auditeeris kohapeal.

13.  Samuti viis kontrollikoda läbi küsitluse, saates liikmesriikidele (Bulgaaria, 
Eesti, Küpros, Läti, Luksemburg, Ungari, Slovakkia ja Ühendkuningriik) 
küsimustikud, et välja selgitada EGFi toetuse mittetaotlemise põhjused.

7 Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa 
Fondi vahehindamine: GHK 
lõpparuanne tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse 
kaasatuse peadirektoraadile, 
2011. Vt www.ec.europa.eu/
social.

8 BenQ (Saksamaa), Nokia 
(Saksamaa), Castilla y Leon 
ja Aragon (Hispaania), 
Kataloonia (Hispaania), 
DELPHI (Hispaania), Perlos 
(Soome), PSA tarnijad 
(Prantsusmaa), Lombardia 
(Itaalia), Piemonte (Itaalia), 
Sardiinia (Itaalia), Toscana 
(Itaalia), Alytaus Tekstile 
(Leedu), Textiles (Malta), 
Lisbon-Alentejo (Portugal) ja 
Põhja-Keskosa (Portugal).

3. foto
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Teadlased ja eksperdid kahe kontrollikoja audiitori juhitud töörühma 
kohtumisel, kus arutati EGFi toetust Leedu ehitussektorile.
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peaaegu kõiki töötajaid toetati 
indiViduaalsete ja hästi kooskõlastatud 
MeetMetega 

14.  Solidaarsuse ülesnäitamiseks kõigi asjaomaste töötajate suhtes tuleb 
individuaalseid meetmeid pakkuda mitte üksnes peamise asjassepuu-
tuva ettevõtte koondatud töötajatele, vaid ka selle ettevõtte tarnijate 
töötajatele.

15.  Auditeeritud juhtudel toetati EGFi meetmetega peaaegu kõiki asjaoma-
seid töötajaid. Võimalike toetusesaajate tahtliku kõrvalejätmise juhtu-
meid ei leitud.

16.  Karmanni ja Delli puhul leidis kontrollikoda siiski, et teadmata arv koon-
datud töötajaid, kes olid töötanud asjaomase ettevõtte tarnijate juures, ei 
saanud toetust ühestki EGFi meetmest9. Peamine toetuse mitteandmise 
põhjus oli see, et liikmesriik idel oli keeruline välja selgitada, milliseid 
tarnijaid koondamine mõjutas.

teenused olid indiViduaalsed

17.  Võimalikele toetusesaajatele pakutud teenused olid üldjuhul täpselt nen-
de vajadustele suunatud ning teenuste tõenäosus tulemusi saavutada oli 
seega kõige suurem. See vahearuandes kajastatud positiivne aspekt leidis 
kinnitust ka kontrollikoja hinnangus kaheksale auditeeritud EGFi juhtu-
mile. Näiteid individuaalsete teenuste kohta on toodud 1. selgituses.

18.  I irimaal ei olnud individuaalsete teenuste ja tööturu tegelike vajaduste 
vaheline seos taotlustes alati välja toodud. Seetõttu ei tehtud selles eta-
pis kindlaks, kas pakutud meetmed olid koondatud töötajate tööturule 
naasmise toetamiseks kõige sobivamad.

9 Mõningaid raskusi 
asjaomaste tarnijate 
koondatud töötajatele 
abi osutamisel kirjeldati 
juba vahehindamises. Vt 
vahehindamine, lk 100.

TähELEPANEKUD
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egFi MeetMed olid riiklike ja esFi MeetMetega üldjuhul hästi 
kooskõlastatud

19.  EGFi määruses on sätestatud, et EGFi meetmete mõju suurendamiseks 
peab abi andma kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakettidena. 
Selle all mõeldakse kooskõlastamist EGFi kaasrahastatud meetmetele eel-
nenud meetmetega või nendega kaasnevate meetmetega10. Liikmesriigid 
peavad oma sekkumismeetmed kooskõlastama ka struktuurifondide11, 
eelkõige ESFiga.

20.  Kontrollikoda leidis, et üldiselt kooskõlastasid liikmesriigid EGFi meet-
med asjakohaselt ESFi ja riiklike tööturumeetmetega. Olemasolevaid ESFi 
meetmeid täiendati tavaliselt EGFi meetmetega, mis olid spetsiaalselt 
suunatud asjaomaste töötajate vajadustele. 

21.  Kaheksast auditeeritud juhtumist ei leidnud kontrollikoda ühegi puhul 
eri meetmete kattumist ega topeltfinantseerimist. 

10 Vt EGFi määruse 
artikkel 5 taotlusetapis 
nõutava kooskõlastusteabe 
kohta ning artikkel 6 
vastastikuse täiendavuse ja 
kooskõlastamise kohta.

11 Määruse (EÜ) nr 1927/2006 
artikli 5 lõige 3 ja artikli 6 
lõige 2.

 1. selgitus

kolM indiViduaalsete teenuste paketti iiriMaal ja taanis

Delli juhtumi puhul võimaldasid I iri ametiasutused lastehoiuteenust ning kaugõppevõimalusi. Maakonna ja 
linna ettevõtlusnõukogud korraldasid Delli koondatud töötajatele spetsiaalseid koolituskursusi („Start Your Own 
Business”) ning pakkusid tuge asjaajamisel. 

SR Technicsi juhtumi puhul töötati välja mõned spetsiifilised kursused, nagu lennunduskursus koostöös I iri 
lennundusametiga. Kui koondatud töötajatele suunatud koolituskursusi ei olnud võimalik pakkuda, anti neile 
toetust, et nad saaksid osaleda laiemale sihtrühmale suunatud asjakohastel kursustel (80% kursustest olid tehni-
lised või lennundustööstusealased). Esimest korda korraldati Iiri koolitus- ja tööhõiveameti, kaitseministeeriumi 
ja haridusministeeriumi koostöös praktikat tsiviilisikutele.

Taanis (Odense Steel Shipyard (I)) hõlbustas EGF kõrgetasemeliste koolitusmeetmete rakendamist. Meetmed 
olid pikaajalisemad ja individuaalsemad ning andsid kõrgema kvalifikatsiooni kui tavaliselt töötutele pakutavad 
meetmed ja võimaldasid eluala vahetada. Mitme audiitorite korraldatud töörühma kohtumisest osavõtja hinnan-
gul olid individuaalsed teenused tunduvalt laiaulatuslikumad kui riigi pakutavad individuaalsed meetmed ning 
neid nähti unikaalse võimalusena, kuna tänu neile oli koondatud töötaja oma tööturule naasmise projektiga 
rohkem seotud ja tundis suuremat vastutust. 
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osa liikMesriike eelistas esFi egFile

22.  Ehkki ESF ei ole mõeldud abi andmiseks ettenägematutes olukordades, 
võib kõik i EGFi määrusega ette nähtud meetmeid rakendada ka ESFi 
raames12. See, kas ESFist võib kaasrahastada toetust töötajatele, keda on 
massiliselt koondatud ettenägematu sündmuse tõttu, sõltub eelkõige 
riigi toetuskõlblikkuseeskirjadest ja rakenduskavade sisust. 

23.  Kontrollikoja küsitluses, mis oli suunatud liikmesriikidele, kes ei ole ku-
nagi EGFi toetust taotlenud, selgusid järgmised ESFi EGFile eelistamise 
põhjused:

a) ESFi kõrgem kaasrahastamismäär (kuni 85%, EGFil maksimaalselt 
65%) ei soodusta EGFi toetuse taotlemist. Seda nentisid kuus liik-
mesriiki13 ja seda on ka komisjon juba 2010. aastal tunnistanud14.

b) ESFi on võimalik k iiremini rakendada kui EGFi või ESF on riik ide 
ametiasutustele tuttavam15.

c) EGFil puuduvad ettemaksed16. 

d) EGFi toetuse taotluste heakskiitmise protsess vältab liiga kaua17. 

24.  Piiravamad EGFi tingimused, eriti kaubanduskriteerium, on samuti üks 
ESFi EGFile eelistamise põhjuseid. Pärast massilist koondamist võib mõ-
nele liikmesriigile tunduda lihtsam suunata ESFi toetus ümber koondatud 
töötajatele, selmet taotleda EGFi toetust. Näiteks Briti ametiasutused ei 
ole EGFi toetust taotlenud, ehkki nad on kindlaks teinud 18 juhtumit, mis 
oleksid võinud toetuse saamise tingimustele vastata18.

12 Tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse voliniku 
19. aprillil 2010 antud vastus 
parlamendi küsimusele 
E-1230/2010.

13 Bulgaaria, Eesti, Küpros, 
Läti, Ungari ja Slovakkia. 
Kõrgemat riigi osaluse määra 
käsitleti ilmse takistusena EGFi 
toetuse taotlemisele. Vastused 
kontrollikoja küsimustikule, 
mis esitati EGFi toetust mitte 
taotlenud liikmesriikidele. 
Vt ka aruteludokumenti, 
mis käsitleb 2009. aastal 
määrusesse (EÜ) nr 1927/2006 
tehtud püsivaid muudatusi, 
„Procedural changes”, 25. ja 
26. jaanuar 2011.

14 Tööhõive,  
sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse voliniku 
19. aprillil 2010 antud vastus 
parlamendi küsimusele 
E-1230/2010.

15 Bulgaaria, Küpros ja Ungari.

16 Bulgaaria, Eesti, Küpros, 
Läti, Ungari ja Slovakkia.

17 Seda mainisid Eesti, 
Läti ja Ungari. Vt ka 
aruteludokumenti, mis 
käsitleb 2009. aastal 
määrusesse (EÜ) nr 1927/2006 
tehtud püsivaid muudatusi, 
„Procedural changes”, 25. ja 
26. jaanuar 2011.

18 Komisjoni sõnul on 
Ühendkuningriigi ESFi 
toetus ümber suunatud 
massilise koondamise tõttu 
töö kaotanud töötajate 
koolitamiseks.
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egFist toetust saanud töötajate tööturule 
naasMist ei ole VõiMalik usaldusVäärselt 
hinnata

25.  Fondi tulemuslikkuse hindamiseks tuleb jälgida ja hinnata selle tulemusi 
ja mõju ning võrrelda neid teiste sarnaseid eesmärke omavate toetus- 
kavadega. EGFi eesmärki arvestades on selle kõige asjakohasem tulemus-
näitaja suutlikkus aidata koondatud töötajatel tööturule naasta. 

26.  Kontrollikoda tegi k indlaks, et kõigil kaheksal auditeeritud juhul olid 
kättesaadavad tööturule naasmise määrad, mil le saamiseks arvuta-
ti tööturule naasnud töötajate osakaal kõigi asjassepuutuvate tööta-
jate arvust. Tabelis 2  on toodud nende töötajate osakaal erinevatel 
standardperioodidel.

tabel 2

tööturule naasnud töötajate osakaal kaheksal auditeeritud juhul

Nokia Karmann Danfoss Odense Dell SR Technics AB Snaige „Construction”

DE DE DK DK IE IE LT LT

Arv % Arv % Arv % Arv % Arv % Arv % Arv % Arv %

Koondatud töötajad, 
kellest: 1 337 2 476 1 021 1 358 2 840 1 135 751 1 612

EGFi meetmetes 
osalejaid 1 305 98% 1 740 70% 385 38% 568 42% 2 606 92% 756 67% 457 61% 773 48%

Osalejate tööturule 
naasmise 
kumulatiivne määr:

pärast EGFi meetme 
lõppu 385 30% 636 37% 89 23% 198 35% 560 21% EK EK 162 35% 453 59%

3–12 kuu jooksul 
pärast EGFi meetme 
lõppu

627 48% EK EK EK EK EK EK 1 272 49% 334 44% 159 35% 410 53%

12 kuud pärast EGFi 
meetme lõppu EK EK 1 178 68% 136 35% EK EK EK EK EK EK 191 42% 458 59%

Märkused:
– Kõik andmed põhinevad liikmesriikide andmetel. Tööturule naasmise andmed ei ole täpsed.
– Tööturule naasnud töötajad on kas füüsilisest isikust ettevõtjad või vastaval hetkel tööturul tööd leidnud isikud.
– EK = töötajate protsent või arv ei ole kättesaadavad.

Allikas: liikmesriigid.
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27.  Kui tööturule naasmise näitajad EGFi perioodi lõppedes olid kättesaada-
vad kõigi tööandjate kohta, välja arvatud SR Technics, siis teiste tabelis 2 
näidatud perioodide kohta andmed tihti puudusid (EK). Odense Steel 
Shipyardi (I) puhul ei olnud EGFi meetmete ajakava19 tõttu andmed as-
jassepuutuvate töötajate olukorra kohta kättesaadavad ka aasta hiljem. 
Täielik ülevaade saadi ainult Leedu kohta. Tabelist nähtub, et EGFi toetus 
andis koondatud töötajate tööturule naasmisesse mõningase panuse. 

28.  Kõige edukama juhtumi puhul ( juhtum „Construction”, Leedu) naasis 
pärast EGFi meetmete rakendamist tööturule 59% kõigist koondatud 
töötajatest. Selles etapis oli madalaim tööturule naasmise määr Delli (Iiri- 
maa) juhtumi puhul, kus kohe pärast EGFi toetuse andmise lõpetamist 
oli tööturule naasnud 21% töötajatest. 12 kuud pärast EGFi meetmete lõ-
puleviimist oli kõrgeim tööturule naasmise määr 68% (Karmanni juhtum, 
Saksamaa). Selles etapis olid andmed kättesaadavad kaheksast juhtumist 
aga vaid nelja kohta. 

tööturule naasMise eesMärkide ja täpsete egFi 
tuleMusnäitajate puuduMine 

29.  Tööturule naasmise näitajate kvaliteeti ja kättesaadavust mõjutasid mitu 
tegurit. Esiteks ei seadnud liikmesriigid enamasti kvantitatiivseid tööturu-
le naasmise eesmärke. Seda oli tehtud kaheksast auditeeritud juhtumist 
vaid ühe puhul20. Seetõttu ei ole võimalik hinnata meetmete mõjusust 
eesmärkide saavutamise seisukohast.

30.  Teiseks ei eristanud avaliku või erasektori tööhõivetalitused Saksamaal, 
Taanis ja I irimaal tööturule naasmise andmete kogumisel järjepidevalt 
EGFi, ESFi ja muid riik likke meetmeid, mis olid spetsiaalselt suunatud 
massilise koondamise tõttu töö kaotanud töötajatele. 

31.  Näiteks Saksamaal oli mitme ESFi ja EGFi rahastatud koolitusmooduli 
omavahelise kombineerimise tõttu keeruline välja selgitada konkreetse 
meetme või meetmete rühma mõju tööturule naasmisele21. Tööturule 
naasmisele avaldasid olulist mõju ka välistegurid (üldine majandusolu-
kord, Volkswageni osalus Karmanni juhtumis, tööhõivetoetused).

19 EGFi toetust taotleti 
6. oktoobril 2011 ja 
lõpparuannet ei esitata enne 
5. märtsi 2014.

20 Odense Steel Shipyardi 
(I) juhtum: Kontrollikoda sai 
tähelepanekule kinnitust, 
auditeerides EGFist toetust 
saanud individuaalsetest 
toetusesaajatest 
moodustatud valimit. 
Eesmärgiks oli seatud 25% 
osalejate tööturule naasmine 
kuus kuud pärast EGFi 
meetmete rakendamist. 
Eesmärk saavutati suures osas 
11 kuud enne tähtaega.

21 Tähelepanekut 
kinnitas kontrollikoja 
audit, milles analüüsiti 
Saksamaal EGFi toetust 
saanud individuaalsetest 
toetusesaajatest 
moodustatud valimit, 
samuti korraldusasutuse 
poolt tellitud 16. septembri 
2012. aasta hinnang, lk 4, 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, „Der Europäische 
Globalisierungsfonds 
in Deutschland: Eine 
Untersuchung und 
Bewertung seiner 
Umsetzung und Potenziale”, 
oktoober 2012, lk 2, 9, 10, 72, 
88 (www.bmas.de).
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22 Vt eriaruande nr 17/2009 
(Euroopa Sotsiaalfondi 
kaasrahastatud naiste 
kutsealase koolitusega 
seotud meetmete kohta) 
punkt 51 ning eriaruande 
nr 25/2012 (Kas Euroopa 
Sotsiaalfondist eakamate 
töötajate toetamiseks 
tehtud kulutuste mõjusust 
kontrollitakse asjakohaste 
vahenditega?) punktid 63 ja 
64 (http://eca.europa.eu).

23 Vahehindamine, lk 101 ja 
102.

32.  Kolmandaks ei eristanud enamiku liikmesriikide ametiasutused üksteisest 
kaht peamist EGFi meetmete liiki: 

a) aktiivsed tööturu meetmed, nagu koolitus, toetus tegutsemiseks 
füüsilisest isikust ettevõtjana, juhendamine ja töökohavahetus;

b) töötajatele makstav sissetulekutoetus.

33.  Kui Saksamaal, Taanis ja Iirimaal seda olulist vahet ei tehtud, siis Leedu 
korraldusasutus esitas koguni nii täpsed tööturule naasmise andmed, 
kus eristati eri meetmetes osalenud töötajaid.

34.  Lisaks puudub täpne teave, mille abil k indlaks teha need ESFi kaasra-
hastatud projektid, mis oleksid võinud vastata EGFi sekkumiskriteeriu-
midele. Projektide kindlakstegemine oleks olnud kasulik, et võrrelda eri 
eelarve-, õiguslike ja tegevusmehhanismide alusel eraldatud vahen-
ditega saavutatud tööturule naasmise määrasid. See omakorda oleks 
aidanud mõõta EGFi mõju. ESFi järelevalveteabe puudulikku kvalitee-
ti (ebatäpsus, puuduvad andmed, ebajärjekindlus) on rõhutatud juba 
varasemates kontrollikoja tulemusauditites. Eelkõige puudub komisjo-
nil järjepidev ja usaldusväärne teave ELi toetatavate eesmärkide kohta 
ning komisjoni hindamis- ja järelevalvetegevus ei ole praegu suunatud 
tulemuslikkusele22.

tööturule naasMise näitajaid oli keeruline Võrrelda

35.  Tööturule naasmise näitajate võrdlemine on keeruline igasugustes tin-
gimustes. Nagu sedastati EGFi vahehindamises, mõjutasid tööturule 
naasmise tulemusi nii pakkumise (koondatud töötajate kvalifikatsioon) 
kui ka nõudlusega (kohalikud majandus- ja tööturutingimused) seotud 
tegurid23. 

36.  EGFi puhul raskendas seda võrdlust aga veel üks tegur, nimelt EGFi ja 
teiste tööturumeetmete erinev ajastus – rohkem abi vajavaid töötajaid 
toetati EGFist, mis on aga suhteliselt aeganõudvam (vt 2. selgitus ja 
punkt 42). 
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37.  Arvestades, et nii ESF kui ka EGF toetavad töötute koolitust ja tööturule 
naasmist, on selline võrdlus eriti vajalik usaldusväärse finantsjuhtimise 
seisukohast, kuna võib esile tuua võimalikke struktuuriprobleeme. Seda 
illustreerib järgnev näide (2. selgitus).

38.  Eeltoodu näitab, et ajastus on üks kõige tähtsamaid kriteeriume tööturule 
naasmise eesmärke silmas pidava fondi tulemuslikkuse saavutamiseks. 
Nokia juhtum näitab ka seda, et nii EGF kui ka ESF toetasid sama sihtrüh-
ma, kuid diametraalselt vastupidistel eesmärkidel kui need, milleks kumb-
ki fond oli loodud. ESF, mis on struktuurifond, leevendas hädaolukorda; 
EGFist, mis on hädaolukordade fond, toetati neid, kellel oli keerulisem 
tööturule naasta. 

39.  Tegelikkuses on EGF ja ESF teineteist täiendavad fondid, mis annavad kas 
pikaajalist strateegilist abi või ühekordset ajaliselt piiritletud ja spetsiifi-
list toetust konkreetsest ümberkorraldamisest tingitud hädaolukorras. 

 2. selgitus

nokia üleMinekuäriühingud – ajastuse erineVusest tingitud ebaVõrdne 
tuleMuslikkus

Mobiiltelefonifirma Nokia sulges oma Bochumi (Nordrhein-Westfalen) haru 30. juunil 2008. Seejärel moodustati 
kolm üleminekuäriühingut (nagu neid Saksa seadustes nimetatakse) ajutiselt koondatud töötajate vastuvõtmiseks. 

Esimene üleminekuäriühing (mida toetati täielikult ESFist) moodustati 2008. aasta juunis, seitse kuud enne seda, 
kui Saksamaa esitas EGFi toetuse taotluse. Äriühing saavutas 66% suuruse töötajate tööturule naasmise määra. 
Kolmas ja viimane üleminekuäriühing moodustati 2009. aasta veebruaris, kui EGFi toetuse taotlus oli juba esi-
tatud, ja selle tööturule naasmise määr oli 4,35%.

Nokia juhtum on kõnekas – mitte seetõttu, et ESFi toetus oleks olnud niivõrd palju tulemuslikum kui EGFi oma, 
vaid seetõttu, et ESFi kasutuselevõtmine toimus kiiremini ja seeläbi saavutati paremad tööturule naasmise 
tulemused. Üksnes EGFist sai toetada töötajaid, kelle olukord oli keerulisem ja kes ei saanud tööturule naasta 
varasemate üleminekuäriühingute abiga.
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saksaMaa

40.  Korraldusasutus ei pidanud tööturule naasmise andmete eri kategoo-
riate võrdlemist võimalikuks. Seetõttu ei määratlenud ta ei võrreldavat 
statistilise andmekogumi rühma EGFi toetusesaajate rühma jaoks ega 
võrrelnud andmeid üldiste tööturule naasmise määradega föderaalsel 
tasandil.

taani

41.  Andmete puudumisel ei olnud võimalik võrrelda EGFi projektis osaleja-
te tööturule naasmise näitajaid üldiste tööturule naasmise määradega 
väljaspool auditeeritud juhtumeid. 

iiriMaa

42.  Korraldusasutuse tehtud uuringud näitasid, et samas ajavahemikus oli 
EGFist mitte toetust saanud koondatud töötajate tööhõivemäär kõrgem 
kui EGFi toetusesaajate tööhõivemäär. Tööhõivemäära erinevust võib osa-
liselt seletada asjaoluga, et osa osalejaist jättis väljaõppe või hariduse 
omandamise pooleli.

43.  Korraldusasutuse hinnangul peitub aga põhjus, miks EGFi tööturule naas-
mise määrad on Iirimaal madalamad, tõenäoliselt koondatud töötajate 
oskuste taseme erinevuses – kõrgema kvalifikatsiooniga töötajad leiavad 
töö ilma EGFi abita.

leedu

44.  EGFi tööturule naasmise näitajad oli projektiti äärmiselt erinevad, sõltu-
des rakendatud meetmetest ja sihtrühmast, mistõttu ei saanud andmeid 
otse võrrelda.
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koMisjon

45.  Järelevalveteave oli komisjonile kättesaadav ainult EGFi lõpparuanne-
te kujul, mis esitati kuus kuud pärast rakendusperioodi lõppu. Töötu-
rule naasmise andmete ebajärjepidevuse ja ebausaldusväärsuse tõttu 
(vt punktid 25–44) ei ole nende aruannete põhjal aga võimalik EGFi juh-
tumeid ega iga juhtumi puhul rakendatud meetmeid omavahel võrrelda. 

46.  Täpsemalt öeldes ei analüüsita aruannetes põhjalikult kõigi siiani heaks-
kiidetud EGFi juhtumite väljamakstud või kulukohustustega seotud hüvi-
tiste iseloomu ega osakaalu. Lisaks ei võimaldanud komisjoni andmebaas 
kindlaks teha ei individuaalseid EGFi meetmeid ja nende rahaeraldusi, 
ega ka tulemusnäitajaid, nagu osalejate arv või tööturule naasmise määr. 
Samuti puudub teave individuaalsete ESFi või riiklike meetmete kohta, 
mis on EGFi meetmetele eelnenud või neid täiendanud.

kolMandik egFi toetusest täiendas riiklikke 
töötajate sissetulekutoetuse süsteeMe, 
andMata eli lisaVäärtust

47.  ELi lisaväärtus on ulatuslikum kui tavapärase lisaväärtuse mõiste. Seda 
võib määratleda väärtusena, mille ELi tegevus lisab liikmesriigi poolt üksi 
läbi viidud tegevuse väärtusele. Eelkõige peavad ELi eelarvest tehtavad 
kulutused tooma ELile ja selle kodanikele selget ja nähtavat kasu, mis 
kavandatava tegevuse mahu või mõju tõttu on paremini saavutatav liidu 
tasandil24. 

48.  Kontrollikoda toetub OECD aktiivse tööturuprogrammi definitsioonile25. 
Selle kohaselt loetakse aktiivseks ja seeläbi ELi lisaväärtuse tingimustele 
vastavaks need meetmed, mille eesmärk on parandada toetusesaaja väl-
javaadet leida tasustatav töö või muul viisil tema tulu teenimise võimet 
suurendada. Meetmed ei hõlma mitte üksnes teenuseid, nagu koolitus, 
toetus tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana, juhendamine ja töö-
kohavahetus, vaid ka liikuvustoetust ja õppetoetust, samuti EGFi raames 
antavaid toetusi, mida liikmesriigi töötushüvitissüsteem ei sisalda. 

24 Euroopa Kontrollikoja 
arvamus nr 1/2010 „Euroopa 
Liidu finantsjuhtimise 
edendamine: riskid 
ja väljakutsed” 
(http://eca.europa.eu).

25 Aktiivne tööturuprogramm 
hõlmab kõiki sotsiaalkulutusi 
(välja arvatud haridus), mille 
eesmärk on parandada 
toetusesaaja väljavaadet leida 
tasustatav töö või muul viisil 
tema tulu teenimise võimet 
parandada. Kategooria 
hõlmab kulutusi avalikele 
tööhõiveteenustele ja 
haldusele, tööturukoolitusele, 
koolist tööle minevate noorte 
eriprogrammidele, töötute 
ja teiste isikute (välja arvatud 
noored ja puudega inimesed) 
tööhõive edendamise 
tööturuprogrammidele 
ning puudega inimeste 
eriprogrammidele („An 
Interpretative Guide to the 
OECD Social Expenditure 
Database”, OECD, 2007, lk 14).



20

Eriaruanne nr 7/2013 – Kas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on andnud koondatud töötajate tööturule naasmiseks ELi lisaväärtust? 

49.  Sellele vastupidiselt ei saa ELi lisaväärtust loovaks pidada töötajate sisse- 
tulekutoetuse meetmeid, mis koosnevad töötushüvitistest ja enne-
tähtaegselt pensionile jäämise kavadest. Töötajate sissetulekutoetus ei 
kujuta endast aktiivset tööturumeedet26, pealegi väheneb selle arvelt 
aktiivsete meetmete osakaal EGFi paketis. Komisjon oli juba vahehin-
damises teatanud, et keskmiselt vaid 26% EGFi toetusest oli suunatud 
koolitusmeetmetele27.

50.  Nagu nähtub tabelist 3, kasutati kõigil kaheksal auditeeritud juhul EGFi 
meetmeid sissetulekutoetuse andmiseks, mida liikmesriik oleks ka hooli-
mata EGFi sekkumisest nii või teisiti maksnud. EGFi seda tüüpi sekkumine 
katab osa liikmesriigi töötushüvitissüsteemi kuludest ega anna muud 
lisaväärtust peale liikmesriikide täiendava rahastamise ELi poolt.

26 Selle all mõeldakse kõiki 
töötushüvitismakseid. 
Hõlmab avalikest 
vahenditest makstavaid 
koondamistasusid, 
samuti enne ettenähtud 
pensioniikka jõudmist tehtud 
pensionimakseid, kui need on 
tehtud töö kaotamise tõttu 
või teatavatel tööturupoliitika 
põhjustel („An Interpretative 
Guide to the OECD Social 
Expenditure Database”, OECD, 
2007, lk 15).

27 Vt vahehindamise 
aruanne, 8. detsember 2011, 
lk 42. Vahehindamine tehti 
komisjoni tellimusel ja see 
põhines valimil, kuhu kuulus 
15 enne EGFi määruse 
2009. aasta muudatuse 
jõustumist heakskiidetud 
juhtumit.

tabel 3

egFi toetuse jaotus indiViduaalsete MeetMete kaupa kaheksa auditeeritud 
egFi juhtuMi puhul

Nokia Karmann Danfoss Odense Dell SR Technics AB Snaige „Construction”

DE DK IE LT

eurodes % eurodes % eurodes % eurodes % eurodes % eurodes % eurodes % eurodes %

Ak
tii

vs
ed

 m
ee

tm
ed

Koolitus/
ümberõpe

1 926 538 20% 2 324 115 24% 2 368 478 31% 6 877 045 33% 6 596 330 50% 2 307 271 52% 70 283 19% 96 040 9%

Abi töö otsimisel 
ja üldine teavitus

661 139 7% 1 126 894 12% 100 256 1% 1 530 203 7% 192 412 1% 24 748 1% – – – –

Töötamise ja 
töölevõtmise 
stimuleerimine

– – – – – – 612 081 3% – – – – 17 073 5% 51 426 5%

Töökoha 
tugiteenused ja 
rehabilitatsioon

– – – – – – – – – – – – 136 407 37% 450 720 43%

Ettevõtlus- ja 
stardiabi 

22 159 0% 7198 0% 2488 0% 1 369 129 7% 3 283 375 25% 586 570 13% 33 963 9% 322 552 31%

Muud meetmed – – – – – – – – 218 090 2% 27 420 1% – – 661 0%

Sissetulekutoetus 7 117 315 73% 6 076 406 64% 5 294 117 68% 10 485 906 50% 2 940 682 22% 1 464 435 33% 109 457 30% 135 123 13%

Kokku 9 727 151 100% 9 534 613 100% 7 765 339 100% 20 874 364 100% 13 230 889 100% 4 410 444 100% 367 182 100% 1 056 480 100%

Allikas: kontrollikoda, tuginedes tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning liikmesriikide ametiasutuste kättesaadavatele 
andmetele.
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töötajate sissetulekutoetuse MeetMed MoodustaVad 
pooltel auditeeritud juhtudel suureMa osa 
kaasrahastatud kuludest

51.  Kõigi auditivalimisse kuulunud juhtumite puhul arvutas kontrollikoda välja 
EGFi toetuse summa, mis eraldati eri tüüpi meetmetele ning eelkõige 
töötajate sissetulekutoetuse tarbeks (vt tabel 3). 

52.  Kaheksast tabelis 3 näidatud juhtumist kuue puhul moodustas EGFi pa-
ketist suhteliselt suure osa sissetulekutoetus. Saksamaal ja Taanis ning 
ühe Iiri ja ühe Leedu juhtumi puhul moodustas sissetulekutoetus indi-
viduaalsete meetmete paketi koguväärtusest üle kolmandiku. 

53.  Saksamaal ja Taanis auditeeritud juhtumite puhul moodustasid koon-
datud töötajate ümber- või täiendõppe koolitusmeetmed EGFi paketist 
vaid kolmandiku või veelgi vähem. Sissetulekutoetuse meetmed töötus-
hüvitismaksete või samaväärsete meetmete näol moodustasid toetusest 
aga 50–73%. Lisaks ei saa neil juhtudel järjepidevalt kindlaks teha seost 
koondatud töötaja sissetulekutoetuse ja temapoolse EGFist rahastatavas 
tööturumeetmes (nt koolitus) osalemise vahel. 

töötajate sissetulekutoetuse MeetMed MoodustaVad 
hüVitatud kuludest ühe kolMandiku

54.  EGFi juhtumite rahuldava andmebaasi puudumisel vaatas kontroll i- 
koda läbi liikmesriikide taotlusi käsitleva komisjoni kogutud teabe kõigi 
89 EGFi juhtumi puhul, mille kohta teave oli kättesaadav ja asjakohane. 
Leiti (vt tabel 4), et töötajatele antud EGFi toetusest (välistades seega 
liikmesriikidele antud tehnilise abi) 33% moodustasid sissetulekutoetuse 
meetmed, nagu töötushüvitismaksed. 

55.  Kuuele liikmesriigile on eraldatud 29% EGFi toetuse kogusummast ja 
89% kõigist tänaseks heakskiidetud sissetulekutoetuse meetmetest. Need 
kuus liikmesriiki on lisaks Saksamaale ja Taanile veel Austria, Itaalia, Prant-
susmaa ja Malta28.

28 Vt ka tabel 4.
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56.  Kontrollikoda märgib, et komisjoni ettepanek järgmiseks mitmeaastaseks 
finantsraamistikuks näeb ette hüvitiste (sealhulgas töötajate sissetuleku-
toetuse) kujul antava EGFi toetuse piiramise maksimaalselt 50 protsendini 
mis tahes EGFi paketist29.

29 KOM(2011) 608 (lõplik) 
artikli 7 lõige 1.

tabel 4

egFi toetuse jaguneMine indiViduaalsete MeetMete 
liikide ja liikMesriikide kaupa 

Liikmesriik

EGFi meetmed

Aktiivsed meetmed Sissetulekutoetus Kokku

eurodes % eurodes % eurodes

Austria 8 234 726 23% 27 602 090 77% 35 836 816

Saksamaa 26 038 835 36% 46 985 923 64% 73 024 758

Itaalia 26 736 900 36% 46 753 250 64% 73 490 150

Prantsusmaa 25 857 836 42% 35 239 500 58% 61 097 336

Malta 792 920 62% 476 942 38% 1 269 862

Taani 59 405 375 68% 27 871 817 32% 87 277 192

Tšehhi Vabariik 353 171 74% 121 292 26% 474 463

Leedu 3 273 610 77% 969 200 23% 4 242 810

Hispaania 61 810 966 88% 8 288 900 12% 70 099 866

Poola 1 637 795 92% 137 050 8% 1 774 845

Iirimaa 86 027 249 92% 7 153 436 8% 93 180 685

Kreeka 3 956 000 93% 310 000 7% 4 266 000

Rumeenia 4 036 200 93% 310 000 7% 4 346 200

Rootsi 29 242 680 93% 2 151 000 7% 31 393 680

Portugal 13 739 582 97% 464 000 3% 14 203 582

Soome 3 783 575 98% 94 500 2% 3 878 075

Madalmaad 35 500 765 100%  –  – 35 500 765

Belgia 27 864 008 100%  –  -– 27 864 008

Sloveenia 3 325 370 100%  –  -– 3 325 370

Kokku 421 617 563 67% 204 928 900 33% 626 546 463

Märkused:
– kõik summad eurodes 31. detsembri 2012. aasta seisuga; 
– tagasilükatud ja tagasi võetud juhtumid on välja jäetud.

Allikas: kontrollikoda komisjoni andmete põhjal, mis olid kättesaadavad 89 heakskiidetud juhtumi 
kohta.
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sarnastes MajandustingiMustes erineV egFi 
kaasrahastaMisMäär

57.  Kontrollikoda leidis, et Saksamaa ja Austria puhul, mis on sellist tüüpi EGFi 
toetuse kaks kõige sagedasemat kasutajat, olid töötajate sissetulekutoe-
tuse meetmete tulemused sarnastes majandustingimustes erinevad30.

58.  Saksamaa leidis, et EGFi rahastamise taotlemise eesmärgil moodustab 
koolitus- või kvalifikatsiooni tõstmise meetmete kestus veidi alla poole 
töötajate normaalsest tööajast31. Austria leidis aga, et sarnased meetmed 
moodustavad 100% normaalsest tööajast. See on põhjustatud asjaolust, 
et Austrias on täistööajaga töötamine lühiajaliste toetuste kavas määrat-
letud nii, et see vastab 50 protsendile tavapärasest tööajast. 

59.  Riikide erinevate otsuste tõttu moodustas lühiajaliste toetuste kava EG-
Fist kaasrahastatav summa Austrias proportsionaalselt kaks korda suu-
rema osa kui Saksamaa puhul. Kontrollikoda märgib siiski, et selline EGFi 
rahastamisotsuste erinevus ei mõjutanud üksikisikuid, sest nemad said 
riikliku kavaga ettenähtud toetussumma täie mahus kätte.

egFi heakskiitMisprotsess on 
hädaolukordade Fondi kohta liiga pikk 

60.  EGF peaks saama toetust anda kiiresti, et selle mõju oleks võimalikult suur 
ning koondatud töötajad saaksid rahastatud meetmetest osa võimalikult 
ruttu pärast koondamist.

61.  Pärast heakskiitmisprotsessi keskmise pikkuse väljaselgitamist hindas 
kontrollikoda, mil määral on võimalik seda lühendada, võttes arvesse 
õigussätteid ja eeskirju, mida tuleb järgida.

30 Steiermarki juhtum.

31 Määra näol on tegemist 
koefitsiendiga, mis arvutati 
seoses Nokia taotlusega 
läbi viidud telefoniküsitluse 
põhjal. Koefitsienti rakendati 
ka kõigile teistele EGFi 
juhtumitele Saksamaal.
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62.  EGFi heakskiitmisprotsess kestab alates liikmesriigi ametliku taotluse 
esitamise hetkest kuni EGFi juhtumile rahalise toetuse eraldamiseni ko-
misjoni ja eelarvepädevate institutsioonide poolt. Selle võib jagada jär-
jestikusteks etappideks (hindamine, eelarvemenetlus ja volitamine), mis 
kokku kestavad keskmiselt 41 nädalat.

graaFik

egFi heakskiitMisprotsessi skeMaatiline üleVaade

Liikmesriik

Volitamine

Taotluse läbivaatamine ja ettepaneku
koostamine ning sisekonsultatsioonid

Hindamine

Eelarvemenetlus

esitab taotluse

Komisjon

esitab ettepaneku

Eelarvepädevad
institutsioonid

kiidavad EGFi toetuse heas

Komisjon

otsustab toetuse
välja maksta

Liikmesriik

30 nädalat

7 nädalat

4 nädalat

Kokku:
41 nädalat
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heakskiitMisprotsessi saaks lühendada

63.  Hindamise käigus vaadatakse taotlus läbi ja toimuvad komisjoni sise-
konsultatsioonid, mille alusel võetakse vastu ettepanek eelarvepädevate 
institutsioonide otsuse tegemiseks. See kestab keskmiselt 30 nädalat. 

64.  Hindamine vältab keskmiselt 15 nädalat, kui lähtuda liikmesriigi ametliku 
taotluse esitamise kuupäevast, ent kui arvestada mitteametlikku teabe-
vahetust liikmesriigi vastutava ametiasutuse ja komisjoni vahel, kestab 
see palju kauem.

65.  Üks teguritest, mis pikendab hindamise kestust, on EGFi määruses ette 
nähtud võimalus liikmesriigi taotlust pärast selle esitamist mis tahes ajal 
täiendada. Sellele võimalusele ajapiirangu kehtestamine, samuti protsessi 
käigus omandatud kogemuste arvessevõtmine võib lühendada 15 nädala 
pikkust aega, mis kulub hädaolukorras olevate liikmesriikide taotluste 
hindamiseks. Ka järgnevad komisjonisisesed konsultatsioonid kestavad 
keskmiselt 15 nädalat.

protsessi pikendaVad ka eelarVe- ja VolitaMisMenetlused

66.  Kuna EGFi tegevus toimub väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku, 
kohaldatakse iga EGFi juhtumi suhtes spetsiaalset eelarvemenetlust, et 
vastavad assigneeringud kättesaadavaks teha. Tegelikkuses tähendab 
see seda, et kui komisjon on kindlaks määranud piisava varu ja/või ku-
lukohustusi tühistanud, peavad eelarvepädevad institutsioonid tegema 
otsuse nende kasutamise kohta32. Eelarvemenetlusele kulub ligikaudu 
seitse nädalat ja seda ei ole võimalik lühendada.

67.  Heakskiitmisprotsess lõpeb volitamismenetlusega, mille alusel võetakse 
vastu ametlik otsus rahalise toetuse maksmiseks. Selle kestus, mis on 
keskmiselt neli nädalat, on tihedalt seotud komisjoni kodukorra sätete-
ga33. Lõpuks, kui rahalise toetuse kohta on otsus tehtud, makstakse see 
asjaomasele liikmesriigile välja.

32 Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 
institutsioonidevaheline 
kokkulepe eelarvedistsipliini 
ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta, 
2006/C 139/01, punkt 28.

33 Vt komisjoni 
kodukorra (C(2000) 3614, 
8. detsember 2000), mida 
on muudetud komisjoni 
24. veebruari 2010. aasta 
otsusega 2010/138/Euratom 
(ELT L 55, 5.3.2010, lk 60), 
artiklid 13–15.
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egFi heakskiitMisprotsess kestab pikka aega

68.  Heakskiitmisprotsess vältab väga pikka aega, eriti arvestades, et EGF 
peaks olema hädaolukordade fond. Juba 2011. aastal komisjonile esitatud 
vahehindamise aruandes tõdeti, et EGFi pikka heakskiitmisprotsessi võib 
pidada liiga aeglaseks, et toimida kriisiolukorras reaalse „kiirreageerimise” 
mehhanismina.

69.  Kogu heakskiitmisprotsess vältab keskmiselt 11 nädalat kauem kui ko-
misjoni tavapärase rahastamisotsuse tegemine.

eelarVepädeVad institutsioonid kiitsid heaks kõik koMisjoni 
esitatud projektid 

70.  Eelarvepädevad institutsioonid on heaks kiitnud kõik komisjoni esitatud 
ettepanekud. Ainult üks 114 taotlusest on tagasi lükatud. See tuleneb 
tõenäoliselt komisjoni väga mõjusast toetusest liikmesriikidele taotluse 
esitamise etapis. Kontrollikoda leidis kõigil kaheksal auditeeritud juhul 
piisavaid tõendeid liikmesriikide mõjusast toetamisest. 

71.  Ükski liikmesriikide auditeeritud või küsitletud ametiasutustest ei väljen-
danud rahulolematust EGFi eest vastutava komisjoni talitusega. Toetuse 
kvaliteedi asemel mainiti pigem probleeme EGFi menetlusega tervikuna. 
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72.  Kontrollikoda on teadlik vajadusest üles näidata ELi solidaarsust nende 
töötajate suhtes, kes on koondatud maailma kaubanduses toimunud 
oluliste muutuste tagajärjel. Kontrollikoda ei ole aga kindel, kas kõik 
praeguse EGFi mehhanismi omadused on koondatud töötajatele ELi lisa- 
väärtusega eriabi andmiseks kõige sobivamad.

peaaegu kõiki toetuse saaMise 
kriteeriuMidele VastaVaid töötajaid toetati 
indiViduaalsete ja hästi kooskõlastatud 
MeetMetega 

73.  Peaaegu kõigile toetuse saamise kriteeriumidele vastavatele töötajatele 
pakuti individuaalseid EGFi meetmeid. Mõningatel juhtudel ei saanud 
aga EGFi toetust koondatud töötajad, kes olid töötanud asjaomase ette- 
võtte tarnijate juures (punktid 14–18). 

74.  Üldiselt oli EGFi toetus ESFi ja riik like tööturumeetmetega hästi koos-
kõlastatud, kuna olemasolevaid meetmeid täiendati EGFi meetmete-
ga, mis olid spetsiaalselt suunatud asjaomaste töötajate vajadustele 
(punktid 19–21).

75.  Kui ESFi otstarve on vähendada pikaajalist struktuurilist tasakaalustama-
tust, siis EGFi loomise eesmärk oli lahendada lühiajalisi juhtumipõhiseid 
hädaolukordi. Ehkki ESF ei ole mõeldud abi andmiseks ettenägematutes 
olukordades, võib kõiki EGFi määrusega ette nähtud meetmeid rakenda-
da ka ESFi raames. Osa liikmesriike eelistab EGFile ESFi viimase kõrgema 
kaasrahastamismäära, kiirema rakendamiskorra ja ettemaksete olemasolu, 
samuti EGFi aeganõudva heakskiitmisprotsessi ning piiravamate tingi- 
muste tõttu (punktid 22–24).

egFist toetust saanud töötajate tööturule 
naasMist ei ole VõiMalik usaldusVäärselt 
hinnata

76.  Tööturule naasmise andmeid küll kogutakse, kuid need ei ole piisavalt 
täpsed, järjepidevad ja üksikasjalikud, et nende alusel mingeid järeldusi 
teha. Seetõttu ei saa tulemuslikult võrrelda ei EGFi meetmeid ühe EGFi 
juhtumi siseselt, EGFi juhtumeid omavahel ega EGFi juhtumeid teiste 
aktiivsete tööturuprogrammidega. Kvantitatiivseid tööturule naasmise 
eesmärke ei seatud (punktid 25–46).

jäRELDUSED jA SOOvITUSED
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kolMandik egFi toetusest täiendab riiklikke 
töötajate sissetulekutoetuse süsteeMe, 
andMata eli lisaVäärtust

77.  EGF andis ELi lisaväärtust, kui seda kasutati selliste koondatud töötaja-
tele suunatud teenuste või toetuste kaasrahastamiseks, mida liikmes-
riik ide töötushüvitissüsteemidega ei võimaldata. See kehtib eelkõige 
aktiivsete meetmete kohta, mille eesmärk on parandada toetusesaaja 
väljavaadet leida tasustatav töö või muul viisil tema tulu teenimise või-
met suurendada, nagu koolitus, toetus tegutsemiseks füüsilisest isikust 
ettevõtjana, juhendamine, töökohavahetus, liikuvustoetus ja õppetoetus 
(punktid 47–49).

78.  Kontrollikoda leidis aga, et kõigil auditeeritud juhtudel kasutati meetmeid 
töötajatele sissetulekutoetuse maksmiseks, mida liikmesriigid oleksid  
nagunii maksnud. Sellest tulenevalt leiab kontrollikoda, et ainult koolitus 
ja otseselt koondatud töötajatele suunatud aktiivsed toetusmeetmed an-
navad muud ELi lisaväärtust peale liikmesriikide täiendava rahastamise ELi 
poolt. EGFist toetust saanud 19 liikmesriigist 16 liikmesriigi pakett sisal- 
das sissetulekutoetuse meetmeid. Sissetulekutoetuse meetmed moo-
dustasid 33% kõigi EGFi juhtumite hüvitatud kuludest (punktid 50–56). 

79.  Komisjon ei jälginud piisavalt töötajate toetusmeetmete osakaalu (punk-
tid 45 ja 46). Lisaks võivad liikmesriikide erinevad otsused põhjustada 
sarnaste sissetulekutoetuse meetmete puhul EGFi erinevat kaasrahasta-
mismäära (punktid 57–59).

Selleks, et parandada eri juhtumite edusamme ja koondatud töötajate 
toetusmeetmete mõjusust puudutava teabe kvaliteeti, peaksid liikmes-
riigid ja komisjon astuma vajalikud sammud, millega tagada ajakohasta-
tud ja usaldusväärsete andmete kättesaadavus eesmärkide saavutamise 
jälgimiseks ning eri meetmete tulemuste võrdlemiseks.

1. sooVitus
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Euroopa Parlamendil, nõukogul ja komisjonil tuleks kaaluda ELi toe-
tuse eraldamist vaid nendele meetmetele, mis loovad tõenäoliselt ELi 
lisaväärtust, selmet rahastada juba olemasolevaid riiklikke töötajate 
sissetulekutoetuse kavu.

2. sooVitus

egFi heakskiitMisprotsess on 
hädaolukordade Fondi kohta liiga pikk 

80.  EGFi heakskiitmisprotsessi kestus on väga pikk. See takistab EGFi vahen- 
dite kasutamist ja vähendab ELi solidaarsust koondatud töötajatega, kel-
lele toetus on suunatud. 

81.  Protsessi pikendab ka vajadus eraldi eelarvemenetluse järele (punk- 
tid 60–69).

Euroopa Parlamendil, nõukogul ja komisjonil tuleks kaaluda alternatiivi-
na praegusele EGFi toetuskavale võimalust kohandada ESFi raamistikku, 
et anda kiiremini toetust massilise koondamise tagajärjel töö kaotanud 
töötajatele. 

3. sooVitus

I I  a u d i t i k o d a ,  m i d a  j u h i b  k o n t r o l l i k o j a  l i i g e  H a r a l d  N OA C K ,  
võttis käesoleva aruande vastu 10. juunil 2013.

Kontrollikoja nimel

president 
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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KOmISjONI
vASTUSED

kokkuVõte

i.
Alates 2006. aastast on Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond (EGF) andnud märkimisväärset Euroopa lisa-
väärtust seoses töötajatega, keda on mõjutanud massilised 
koondamised, mille on põhjustanud globaliseerumisest 
tingitud olulised struktuurimuutused maailmakaubandu-
ses. Lisaväärtus seisneb töötajatele abi osutamises, nende 
toetamises tööturule naasmisel ja ettevõtete käivitamisel 
või sihtotstarbelistes koolitusmeetmetes. Li ikmesri igid 
tegutsesid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikliga 3 
(„Toetuskõlblikud meetmed”), milles on sätestatud mitme-
sugused rahastamiskõlblikud meetmed, mida EGFi paku-
tava abiga kaasrahastatakse.

ii.
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja Euroopa 
Sotsiaalfond (ESF) on teineteist täiendavad poliitikameet-
med. Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele täiendab liik-
mesri igi tasandil  välja töötatud EGFi meetmete pakett 
suures osas peamisi ESFi sätteid, mille eesmärk on toetada 
tööturule naasmisega seotud üleminekut.

iv.
Komisjon märgib järgmist.

a)
Kõigi  mõjutatud ettevõtjate ja  töötajate tuvastamine 
nõuab märkimisväärselt aega ja tööjõudu. Sellest tingituna 
ja tulenevalt soovist k iirendada taotluste käsitlemist, on 
võimalik, et mõnda koondatud töötajat, kes võis olla rahas-
tamiskõlblik, ei kaasatud EGFi vahendite kasutuselevõtmise 
taotlusse. Komisjoni ei ole aga teavitatud sellest, et mõju-
tatud töötajaid oleks kunagi tahtlikult välja jäetud.

b)
Otsus, kas taotleda ESFi või EGFi rahastamist, tehakse liik-
mesriigi tasandil, eeldusel et komisjoniga kokku lepitud 
ESFi rakenduskava vastab sell isele ESFi toetusele, mida 
silmas peetakse. ESFi rakenduskavad erinevad tõepoolest 
liikmesriigiti ja piirkonniti.
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c)
Kuigi andmete kogumist saab alati tõhustada, on komis-
jon seisukohal, et EGF on saavutanud mõistliku kulu ja tulu 
tasakaalu liikmesriikidele pandud kohustuste ning esitatud 
andmete kvaliteedi ja kvantiteedi vahel. Komisjon märgib, 
et EGFi määruses ei ole ette nähtud kvantitatiivseid töö-
turule naasmise eesmärke. Samuti on oluline märkida, et 
auditeeritud liikmesriigid järgisid oma aruandluskohustust, 
nagu on sätestatud EGFi määruse artiklis 15.

ühine vastus punktidele d) ja e)
Komisjon on seisukohal, et ilma EGFi toetuseta oleks saa-
vutatud väga vähe tulemusi. Seda seisukohta kinnitas ka 
sõltumatute ekspertide koostatud vahehindamise aruanne.

EGFi rahastatud meetmeid tuleks vaadelda kui omavahel 
seotud meetmete paketti, millesse on koondatud üksikud 
sihtotstarbelised meetmed ja vajalikud sissetulekutoetu-
sed. Koos aitavad need tagada EGFi rahastatud toimingute 
edu.

Lisaks ei eraldatud EGFist kunagi eraldi sissetulekutoetust. 
Õiguslikust vaatepunktist tuleks märkida, et EGFi määruse 
(EÜ) nr 1927/2006 artikkel 3 hõlmab sissetulekutoetust, 
tingimusel et rahastamiskõlblikkuse nõuded on täidetud. 
Sellega ei kehtestata ega välistata minimaalset või maksi-
maalset toetuste osakaalu.

f )
Komisjon nõustub, et praegune heakskiitmisprotsess on 
pikk, ja püüab seetõttu viia võimaluse korral viivitused mii-
nimumini, tagades samas protsessi nõuetekohasuse. Tõsi-
asi, et EGF ei toimi mitmeaastase finantsraamistiku raames, 
mõjutab vältimatult menetluste kestust.

Komisjon töötab praegu aktiivselt selle nimel, et teha edu-
samme heakskiitmismenetluseks vajaliku aja vähendami-
sel, töötades näiteks uue määruse ettepaneku raames välja 
e-taotluste võimaluse või rangemad tähtajad nii liikmes-
riik idele kui ka komisjonile. Siisk i on oluline märkida, et 
menetlused ei määra toetuse töötajateni jõudmise kiirust 
ega ole takistuseks solidaarsusele.

Tegelikult julgustab komisjon liikmesriike massiliste koon- 
damiste korral  võimal ikult  varajases etapis meetmeid 
võtma.

v.
Soovitused.

a)
Komisjon nõustub soovitusega tagada ajakohastatud ja 
usaldusväärsete järelevalveandmete kättesaadavus. Sel-
leks on astutud vajalikud sammud, võttes vastu komisjoni 
ettepaneku, mis käsitleb EGFi ajavahemikul 2014–2020. See 
hõlmab liikmesriikide vahearuannete esitamise kohustuse 
kehtestamist, et tagada paremini ajakohastatud ja usal-
dusväärsete andmete k iirem kättesaadavus. Tuleb siisk i 
märkida, et seda komisjoni ettepaneku osa ei võetud nõu-
kogus oodatult vastu. Komisjon tegi ettepaneku eesmär-
giga tagada mõistlik kulu ja tulu tasakaal liikmesriik idele 
pandud kohustuste ja nõutud andmete kvaliteedi ja kvan-
titeedi vahel.

Peale selle märgib komisjon, et riik likud andmekaitseala-
sed õigusaktid võivad takistada soovituse täielikku raken- 
damist.

b)
Komisjon nõustub osaliselt kontrollikoja soovitusega ja on 
teinud ettepaneku kehtestada ajavahemikul 2014–2020 
toetuste ülemmäär (50%). See ettepanek peaks veelgi suu-
rendama EGFi meetmete mõjusust ja Euroopa lisaväärtust 
ning tagama liikmesriikidele võrdsed tingimused.

Ühtlasi on komisjon ( ja seega ka eelarvepädevad institut-
sioonid) viimase kuue aasta jooksul kiitnud heaks ainult sel-
lised EGFi juhtumid, mis annavad tõenäoliselt lisaväärtust.

Vahehindamise järeldused näitavad selgelt selle eesmärgi 
saavutamist.
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c)
Komisjon on seisukohal, et see soovitus on juba rakenda-
tud, kuna võimalust hõlmata EGF ajavahemikul 2014–2020 
ESFiga hinnati  ja analüüsiti  uut EGFi määrust käsit leva 
komisjoni ettepaneku mõju hindamise ja eelhindamise 
raames hoolikalt. Nõukogu ja Euroopa Parlament nõustusid 
põhimõtteliselt fondi jätkamisega.

Komisjon juhib tähelepanu vahehindamise aruande järel-
dustele. Nimetatud aruande järelduste kohaselt andis EGF 
märkimisväärset lisaväärtust ning sõltumatud eksperdid 
leidsid, et ilma EGFi toetuseta ei oleks tulemusi peaaegu 
üldse saavutatud.

Tuleb märkida, et EGFi kulud on oma loomult ettenägema-
tud, samas kui ESF on loodud eesmärgiga käsitleda kesk- 
pikki ja pikaajalisi struktuuriprobleeme, mis nõuavad sta-
biilseid investeerimisstrateegiaid. Komisjon leidis seega, et 
parem on hoida EGF ESFist ja mitmeaastasest finantsraa-
mistikust lahus, võimaldades EGFile vajalikku rahanduslikku 
paindlikkust.

Otsus, kas kohaldada ESFi või EGFi rahastamist, tehakse 
liikmesriigi tasandil (eeldusel, et komisjoniga kokku lepi-
tud ESFi rakenduskava vastab sellisele ESFi toetusele, mida 
silmas peetakse).

TähelePanekud

16.
Komisjon tunnistab, et on võimalik, et mõnda koondatud 
töötajat, kes oli rahastamiskõlblik, ei kaasatud EGFi vahen-
dite kasutuselevõtmise taotlustesse. Komisjoni ei ole aga 
teavitatud sellest, et mõjutatud töötajaid oleks kunagi taht-
likult välja jäetud. Kõigi mõjutatud ettevõtjate ja töötajate 
tuvastamine nõuab märk imisväärselt aega ja tööjõudu. 
Seega võisid liikmesriigid teatud etapis otsustada toimiku 
menetlemisega edasi liikuda, võttes arvesse täiendavate 
potentsiaalselt rahastamiskõlblike töötajate leidmise (nii 
rahalise kui ka ajalise) kulu ebaproportsionaalsust võrreldes 
võimaliku tuluga. Lisaks võisid mõjutatud töötajad saada 
muud liiki abi ka taotlusesse mittekaasamise korral.

18.
I irimaal aset leidnud EGFi juhtumite kohta esitatud lõpp-
aruannete põhjal leiab komisjon, et li ikmesriik tegi jõu-
pingutusi, et luua seos individuaalsete teenuste ja tööturu 
tegelike vajaduste vahel.

23. a)
Kontrollikoja tähelepanek kehtib ainult nende liikmesrii-
kide kohta, kelle kaasrahastamise määr on kõrgem, näiteks 
kontrollikoja loetletud liikmesriigid, ning selle põhjal ei saa 
teha üldisi järeldusi.

24.
Komisjon eeldab, et Ühendkuningriik ei ole kunagi EGFi 
rahastamist taotlenud pigem poliitilistel põhjustel kui EGFi 
endaga seotud põhjustel.

25.
Komisjon on seisukohal, et maailmakaubanduses toimu-
nud muutuste mõjuga on kõige asjakohasem tegelda ELi 
tasandil. Selle poliitilise vaatenurga kontekstis tuleks ELi 
abi anda nendele, kellele on globaliseerumine avaldanud 
negatiivset mõju. Sellisel EGFi toetusel on Euroopa kindel 
lisaväärtus. Seejärel on küsimus selles, kas selge lisaväärtus 
väljendub ka mõjusates meetmetes. Seoses sellega rõhu-
tab komisjon, et EGFi tulemuslikkust saab hinnata ka nende 
abisaajate arvu alusel, kes täiendasid oma pädevusi ja kutse- 
oskusi, suurendades seega tööturul oma tööalast konku- 
rentsivõimet.
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27.
Võrdlused rahvusvaheliste andmete allikatega ja eelkõige 
Eurostati andmetega viitavad sellele, et tööturule naasmise 
määrad on rahuldavad, vaatamata väga keerulisele konteks-
tile. Tabelist 2 on näha, et keskmiselt 34% kõigist kontrolli-
koja auditeeritud juhtumites osalejatest olid EGFi pakutava 
abi lõppemisel juba tööturule naasnud, peaaegu 46% naa-
sis 3–12 kuu jooksul pärast EGFi pakutava abi lõppemist ja 
üle 51% isikutest naasid 12 kuud pärast EGFi pakutava abi 
lõppemist.

EGFi käsitleva vahehindamise aruande (ajavahemiku 2007 
kuni aprill 2009 kohta) peamiste järelduste kohaselt naa-
sis keskmiselt 42% hindamise raames vaadeldud 15 EGFi 
juhtumiga seoses mõjutatud töötajatest kohe pärast EGFi 
rakendamisperioodi lõppu tööturule. Seda võib pidada 
väga heaks tulemuseks.

Eurostati andmetel oli tööjõu töötustaatusest tööturule üle- 
mineku määr ELis 2010. aastal 28,7%. Selles kontekstis on 
42% tööturule naasmise määr tunduvalt parem.

Liikmesriik ide aruandlusnõuded vastavad EGFi määruse 
artiklile 15 ja asjaomastele rahastamisotsustele. Liikmesrii-
gid on neid nõudeid kaheksa auditeeritud juhtumi puhul 
lõpparuannete esitamisel järginud. Kõik täiendavad and-
med on liikmesriigid seega kogunud vabatahtlikult.

29.
Komisjon märgib, et EGFi määruses (EÜ) nr 1927/2006 ei 
ole sätestatud tööturule naasmise kvantitati ivseid ees-
märke, ning tuletab meelde, et mitmesuguseid EGFi meet-
meid saab hinnata ka muude näitajate ja vahendite (nagu 
hindamised) abil. Komisjon on teinud ettepaneku seada 
ajavahemikul 2014–2020 eesmärgiks, et pärast 12 kuud 
rakendamist oleks tööturule naasmise määr 50%.

31.
Komisjon rõhutab, et EGF ja ESF on fondid, mis toetavad 
tööturuga seotud globaliseerumise tagajärgi käsitlevaid 
täiendavaid poliitikameetmeid. Vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele töötatakse EGFi meetmete pakett välja liik-
mesriigi tasandil ning see on sageli sarnane peamiste ESFi 
sätetega, mille eesmärk on toetada tööturule naasmisega 
seotud üleminekut.

32.
Sissetulekutoetust ei tagatud kunagi eraldi meetmena. Vas-
tavalt EGFi määrusele oli see alati aktiivsete tööturupolii-
tika meetmetega ühendatud paketi osa, millega saavutati 
positiivne mõju, mida kinnitasid vahehindamine ja paljude 
EGFi juhtumite lõpparuanded.

Liikmesriigid tegutsesid asjaomase üksikute EGFi meet-
mete paket i  vä l jatöötamisel  kooskõlas  määruse (EÜ) 
nr 1927/2006 ar tik l iga 3 („Toetuskõlblikud meetmed”) . 
Rakendusperioodil viiakse seda meetmete paketti ellu EGFi 
pakutava abiga. Meetmed hõlmavad üldist tööotsingute 
toetamist, koolitust, tööotsingu toetusi, koolitustoetusi, 
ettevõtluse toetust ning geograafilise liikuvuse ja tööhõive- 
toetusi jne.

34.
ESFi järelevalveandmete eesmärk ei ole teha kindlaks küm-
neid tuhandeid (võimalikke) ESFi projekte, mida toeta-
takse praeguse 117 ESFi rakenduskava (2007–2013) kaudu. 
Järelevalvet teostatakse hoopis finantsandmete kogumise 
kaudu programmide rakendamist käsitleva statistika koos-
tamiseks (ESFi määruses määratletud prioriteetide kaupa) 
ning toetatud inimeste arvu käsitlevate andmete kogumi-
seks (sh jaotumine soo, haridustaseme jne alusel).

Komisjon märgib ESFi järelevalveandmete kvaliteedi kohta 
järgmist:

a) näitajate kvaliteet paraneb pidevalt;

b) komisjon võtab järelevalvekomitee kohtumistel meetmeid, kui 
tulemusnäitajaid peetakse ebapiisavaks;

c) komisjon kontrollib kogu saadud teabe ja järelhindamiste alu-
sel seda, kuidas meetmed vastavad oma eesmärkidele.

Ajavahemiku 2014–2020 kohta on komisjon teinud ette- 
paneku kehtestada kohustuslikud väljundi- ja tulemus- 
näitajad.

36.
EGFi rahastamisvahendite eesmärk on võimaldada liikmes-
riikidel võtta meetmeid kohapeal pärast seda, kui nad on 
kulutanud kaasrahastamiseks ette nähtud summa; nende 
vahenditega ei  määrata k indlaks rakendamise k i i rust , 
samuti ei  tohiks need mõjutada meetmete algatamise 
kiirust.
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Liikmesriigid vastutavad selle eest, et asjakohane abi jõuaks 
nende töötuteni võimalikult kiiresti. Riiklikult (eel)rahasta-
tavate meetmete rahastamisotsuste hilist vastuvõtmist ei 
tohiks pidada kiiremat rakendamist takistavaks asjaoluks.

38.
EGF ja ESF on täiendavad fondid, mis tagavad kas pika-
ajalise strateegilise abi või toimivad eriomase ühekordse 
ajaliselt piiratud reageeringuna ühele restruktureerimise 
n-ö hädaolukorrale. Kui EGFi vahendeid eraldatakse käes-
oleval juhul kehtivatel konkreetsetel põhjustel teistest toe-
tusvahenditest hiljem, saavutatakse vaatamata sellele EGFi 
eesmärk.

Tuleb märkida, et iga liikmesriik peab kindlaks määrama 
ESFi ja EGFi parima võimaliku vastastikuse täiendavuse, 
võttes arvesse asjaomaseid kohalikke tingimusi.

43.
Tuleb märkida, et sellises üldises kontekstis ei saa komisjon 
praeguses etapis olla teadlik kogu mõjutatud elanikkonna 
er inevuste võimal ikust mõjust ja  vastavast tööalasest 
konkurentsivõimest.

45.
Komisjon märgib, et üldiselt on liikmesriikide lõpparuan-
netes esitatud tööturule naasmise andmed järjepidevad ja 
usaldusväärsed. Kui komisjoni analüüs näitab ebakõlasid, 
võetakse kohe meetmeid.

EGFi lõpparuanded esitatakse eelnevalt kindlaksmääratud 
standardvormis, mis võimaldab EGFi toetatud juhtumeid 
tõhusalt võrrelda. (Auditeeritud) liikmesriigid järgisid oma 
aruandluskohustust, nagu on sätestatud EGFi määruse (EÜ) 
nr 1927/2006 artiklis 15.

Samal ajal on komisjon seisukohal, et EGFis on saavutatud 
mõistlik kulu ja tulu tasakaal, vaadates läbi liikmesriikidele 
pandud kohustusi seoses järelevalve, aruandluse, hinda-
mise ning esitatud andmete kvaliteedi ja kvantiteediga.

46.
Komisjon on kõik i lõpparuandeid põhjalikult uurinud ja 
võtnud vajaduse korral täiendavaid meetmeid. Kõik olu-
lised andmed talletatakse EGFi andmebaasi, võimaldades 
komisjonil järelevalvet teostada ja aruandeid esitada.

EGFi juhtumite puhul makstud või ette nähtud toetuste 
iseloomu ja osakaalu seisukohast on olukord järgmine.

Komisjon teeb taotluste põhjal kindlaks eeldatava toetuste 
osakaalu projekti lõplikust kogukulust. Lõpparuande esita-
misega teavitatakse komisjoni aga tegelikest kuludest.

Mõlemaid allikaid kasutatakse andmebaasi jaoks, võimal-
dades hankida põhjalikku teavet. Tuleb märkida, et oma 
iseloomu tõttu on lõpparuanded kättesaadavad kuus kuud 
pärast rakendusperioodi lõppu. Sellest tulenevalt ei ole 
lõplikud andmed veel kõigi juhtumite puhul kättesaada-
vad, kuna paljude juhtumite puhul on rakendamine pooleli.

Komisjon tõhustab kõigi toetusmeetmete järelevalvet, 
arendades veelgi oma andmebaasi ja nähes EGFi määruse 
ettepanekus ajavahemikuks 2014–2020 ette liikmesriikidele 
kohustuse esitada vahearuanne.

47.
Komisjon on seisukohal, et maailmakaubanduses toimu-
nud muutuste mõjuga on kõige asjakohasem tegeleda 
ELi tasandil. Selle poliitilise vaatenurga põhjal tuleks ELi 
abi anda nendele, kellele on globaliseerumine avaldanud 
negatiivset mõju.

Vahehindamise lõpparuande järeldused (GHK – 2011) näi-
tavad, et EGF andis märk imisväärset l isaväärtust. Lisaks 
märgitakse selles aruandes, et sõltumatud eksperdid leid-
sid, et ilma EGFi toetuseta ei oleks tulemusi peaaegu üldse 
saavutatud.

48.
Vastavalt artiklile 3 kaasrahastab EGF töötajate integree-
ritud toetuspakette, sealhulgas tööotsingu ja liikuvusega 
seotud toetusi või elukestva õppe ja koolitusmeetmetes 
osalejate toetusi.
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Lisaks tuleks Eurostati tööturupoliitika andmebaasi metoo-
dika kohaselt (kooskõlas OECD määratlusega) tööturu- 
poliitika meetmetes osalejate saadav töötushüvitis (kooli- 
tustoetuse, palga või sarnase toetuse asemel) lisada vas-
tava meetme kuludesse ja arvata välja töötushüvitisena 
esitatud summadest.

49.
Komisjon ei soovi asetada liigset rõhku koolitusmeetme-
tele, mis on vaid osa liikmesriikide koostatud rahastamis-
kõlblike meetmete paketist. Nendele lisaks on olemas hari-
dust, ettevõtete loomist, karjäärinõustamist, praktikat, uuel 
töökohal juhendamist, sarnase taustaga inimeste rühma 
suhtlust ja palju muud käsitlevad meetmed.

50.
Seadusandja pidas oluliseks seda, et Euroopa Liit toetaks 
töötajaid, kes on sattunud koondamise alla seoses kauban-
duslikest muutustest või (piiratud ajavahemiku jooksul) 
ülemaailmsest finants- ja majanduskriisist tingitud nega-
tiivse mõjuga tööhõivele. Sellist ELi solidaarsust mõjutatud 
töötajate ja liikmesriikidega tuleks vaadelda laiemalt, võt-
tes arvesse selget seost rolliga, mis on ELil maailma tasan-
dil peetavatel kaubandusläbirääkimistel, või ülemaailmse 
finants- ja majanduskriisi mõju, ning EL peaks võtma (sot-
siaalse) vastutuse, kui see avaldab kohalikul või piirkondli-
kul tasandil olulist negatiivset mõju.

Eespool nimetatut arvesse võttes peab komisjon oluliseks 
tagada võimalus võtta enda kanda kõik kulud ja kohelda 
kõik i l i ikmesri ike võrdselt .  Nende toetuste rahastamise 
puhul, mida muul juhul oleks maksnud liikmesriik, on sel-
lel liikmesriigil õigus saada samasugust toetuse määra kui 
saab liikmesriik, kus sellised toetused puuduvad. Kui nime-
tatud toimimisviisi ei järgitaks, oleks tegemist erineva koht-
lemise kohaldamisega eri liikmesriikide suhtes.

EGFi toetust tuleb vaadelda n-ö paketina, mis on laiem ja 
mõjusam kui selle osade summa. Kõiki kokkulepitud toetusi 
tuleb pidada selle paketi osaks ning hinnata töötaja indivi-
duaalse paketi (toetust käsitlev otsus) üldise edu alusel, st 
kui paljud toetust vajavatest töötajatest leiavad uue töö.

52.
EGFi määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikliga 3 ei välistata sisse- 
tulekutoetust, tingimusel et see toetus on näiteks kooli-
tust, juhendamist, mikroettevõtluse alustamise toetust jms 
hõlmava paketi lahutamatu osa. Lisaks ei kehtestata ega 
välistata artikliga 3 minimaalset või maksimaalset toetuste 
osakaalu.

53.
Komisjon ei nõustu kontrollikoja kriitikaga, kuna koolitust 
ja sissetulekutoetust tuleb vaadelda paketina. Komisjon 
tuletab meelde, et kehtiva EGFi määrusega keelatakse pas-
siivsete meetmete kaasrahastamine.

ühine vastus punktidele 54–56
Komisjon märgib, et kehtiva EGFi määrusega keelatakse 
passiivsete meetmete kaasrahastamine, kuid ei sätestata 
üksikute meetmete paketi toetuste ülemmäära. Vastavalt 
esitatud ettepanekule sätestatakse tulevases EGFi määru-
ses (2014–2020) vastavaks ülemmääraks 50%. Kavandatava 
muudatuse eesmärk on suurendada EGFi meetmete mõju-
sust ja tagada liikmesriikidele võrdsed tingimused.

Peale selle, nagu märgiti vastusena punktile 46, on komis-
jonil andmebaas, milles on saadaval asjakohased andmed 
ja statistika, mis on kogutud juhtumite esitamise ja EGFi 
lõpparuannete teel.

ühine vastus punktidele 57–59
Komisjon on seisukohal, et mõlemat liikmesriik i koheldi 
ühtsel ja võrdsel viisil.

EGFi hallatakse ühiselt. Seetõttu peab komisjon tuginema 
teabele,  mil le l i ikmesr i igid on teinud k ättesaadavaks. 
Komisjon analüüsib seda teavet ja toetub oma meetmetes 
sellele hinnangule, ühtlasi auditeerib komisjon EGFi juhtu-
meid vastavalt oma riskihindamise kriteeriumidele.

Kontrollikoja nimetatud kahe liikmesriigiga seoses esitas 
Saksamaa uuringu kaudu toetuste süsteemi kohta üksikas-
jalikku teavet ning kehtestas selle tulemusena ise toetuse 
määrale piirangu. Oma hinnangu põhjal nõustus komis-
jon selle uuringu tulemustega. Komisjoni taotlusel esitas 
Austria oma toetuste süsteemi kohta teavet. Komisjon tegi 
Austria esitatud teabe alusel sama liik i analüüsi ega leid-
nud alust selle tagasilükkamiseks.
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ühine vastus punktidele 60–62
Liikmesriikidel on õigus alustada ja neid julgustatakse alus-
tama nende kavandatud meetmete rakendamist võimali-
kult vara ja niipea, kui nad on selleks valmis, nii et töötajad 
ei peaks ootama toetust, milleks neil on õigus. Nad peaksid 
kindlasti tegema seda enne, kui taotluse kiidavad lõplikult 
heaks eelarvepädevad institutsioonid. Teisisõnu ei tohiks 
asjaolu, et heakskiitmine võtab aega, mõjutada mõistlikult 
kiiret kohapeal antavat vastust.

Sõltuvalt EGFi juhtumi liigist (artikli 2 punkt a või b) on liik-
mesriikidel nelja- või üheksakuuline vaatlusperiood, mille 
jooksul toimuvad koondamised. Sellele järgneb kümnenä-
dalane periood (EGFi määruse artikkel 5), mille jooksul liik-
mesriigid vormistavad oma taotlused. Mõlema nimetatud 
perioodi jooksul võtavad liikmesriigid komisjoniga ühen-
dust – sageli juba enne vaatlusperioodi, nagu juhtudel, kui 
suurettevõtja on teatanud eelseisvatest koondamistest, mis 
võivad olla EGFi pakutava abi suhtes rahastamiskõlblikud.

Kõik need kontaktid on seotud taotlusvormi ja selle täitmi-
seks vajalike andmetega. Kõiki EGFi juhtumeid käsitleti vas-
tavalt konkreetse juhtumi asjaoludele ning liikmesriikidele 
anti pärast taotluse esitamist võimalus esitada täiendavat 
teavet, kuni komisjoni käsutuses olid kõik andmed, mis või-
maldasid kaitsta juhtumi rahastamiskõlblikkust nõukogu ja 
Euroopa Parlamendi ees. Komisjon ei ole veel kunagi EGFi 
vahendite kasutuselevõtmise taotlust tagasi lükanud taot-
luse esitanud liikmesriigi ebapiisavate andmete tõttu.

65.
Komisjon püüab viivitused võimaluse korral miinimumini 
viia, tagades samas nõuetekohase menetluse.

EGFi rahastamisotsuse vastuvõtmiseks vajalik aeg ei takista 
liikmesriikidel meetmeid võtta.

Hindamismenetluse pikkust kaaludes esitas komisjon ette-
paneku kehtestada ajavahemikuks 2014–2020 liikmesriiki-
dele täiendava teabe esitamiseks tähtaeg ning tingimus, 
et täiendavat teavet esitatakse vaid erandjuhtudel. Mõnda 
aega on märgatav olnud ka uute oskuste omandamise 
mõju, kiirendades mõnevõrra protsessi. Kõik kavandatavad 
muudatused koos, sealhulgas e-taotlused, peaksid oluliselt 
vähendama hindamise kestust ja kiirendama sellele järgne-
vat rahastamisotsuse vastuvõtmist.

67.
Rahastamisotsuse ettevalmistamine langeb eelarvemenet-
lusega suures osas kokku, seega toimub pärast eelarve- 
pädevate institutsioonide otsuse allkirjastamist ainult voli-
tamise teel rahastamisotsuse vastuvõtmine. Kontrollikoja 
nimetatud neli nädalat hõlmavad nii rahastamisotsuse vas-
tuvõtmist volitamise teel kui ka tegelikku kulukohustuste 
võtmist ja toetuse maksmist.

68.
Komisjon viitab punktidele 60–62 antud vastusele.

69.
Punktides 65 ja 67 nimetatud põhjustel on EGFi menet-
lused komisjoni tavapärastest rahastamisotsustest kee-
rulisemad. Nagu kontrollikoda märkis (punkt 66), ei saa 
menetluse olulisi osi lühendada. Komisjon on püüdnud kii-
rendada kogu heakskiitmisprotsessi ja teeb seetõttu aktiiv-
selt tööd, et leida täiendavaid viise, kuidas kogu ajakava 
lühendada, töötades uue määruse ettepaneku raames välja 
näiteks e-taotluste võimaluse või rangemad tähtajad nii 
liikmesriikidele kui ka komisjonile.
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järeldused ja sooviTused

72.
Komisjon juhib tähelepanu vahehindamise aruande järel-
dustele seoses l isaväärtusega. Selle aruande järelduste 
kohaselt andis EGF märkimisväärset lisaväärtust ning sõl-
tumatud eksperdid leidsid, et ilma EGFi toetuseta ei oleks 
tulemusi peaaegu üldse saavutatud.

73.
Komisjon püüab koos liikmesriikidega saavutada mõistliku 
tasakaalu täieliku hõlmamise ning taotluse ettevalmistami-
seks ja esitamiseks vajaliku aja vahel. Komisjon rõhutab, et 
alltarnijate asjaomaseid töötajaid ei ole kunagi tahtlikult 
välja jäetud. Nad võisid saada muud liiki abi ka taotlusesse 
mittekaasamise korral.

75.
Komisjon nõustub, et EGF ja ESF on teineteist täiendavad 
poliitikameetmed, mille eesmärk on toetada koondatud 
töötajate tööturule naasmisega seotud üleminekut, ning 
märgib, et kontrollikoda toob välja 27 liikmesriigist seitse, 
kes eelistasid ESFi EGFile (punktid 23 ja 24). Ühtlasi viitab 
komisjon kontrollikoja 3. soovitusele antud vastusele.

76.
Komisjon märgib, et üldiselt on tema käsutuses tööturule 
naasmist käsitlevad täpsed ja üksikasjalikud andmed kõigi 
EGFi juhtumite kohta. Kõnealuste andmete üksikasjalikku-
sega seoses järgisid liikmesriigid kõigi auditeeritud EGFi 
juhtumite puhul oma aruandluskohustust vastavalt EGFi 
määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklile 15.

Peale  se l le  rõhutab komis jon,  et  EGFi  määruses  (EÜ) 
nr 1927/2006 ei ole sätestatud tööturule naasmise ees- 
märke.

Uue EGFi määruse (2014–2020) ettepanekus on komisjon 
pakkunud välja seada eesmärgiks, et üks aasta pärast taot-
luse esitamist oleks tööturule naasnud 50% töötajatest.

1. soovitus
Komisjon nõustub soovitusega tagada ajakohastatud ja 
usaldusväärsete järelevalveandmete kättesaadavus. Selleks 
on algatatud vajalikud sammud komisjoni ettepanekuga, 
mis käsitleb EGFi ajavahemikul 2014–2020. See hõlmab 
liikmesriikide vahearuannete esitamise kohustuse kehtesta-
mist, et tagada paremini ajakohastatud ja usaldusväärsete 
andmete kiirem kättesaadavus.

Tuleb si isk i märk ida, et seda komisjoni ettepaneku osa 
ei võetud nõukogus oodatult vastu. Komisjon tegi ette-
paneku eesmärgiga tagada mõistlik kulu ja tulu tasakaal 
liikmesriikidele pandud kohustuste ning nõutud andmete 
kvaliteedi ja kvantiteedi vahel.

Peale sel le märgib komisjon, et r i ik l ikud andmekaitse-
alased õigusaktid võivad tak istada soovituse täiel ikku 
rakendamist.

77.
Komisjon kohtleb EGFi juhtumite puhul kõiki liikmesriike 
võrdselt. Liikmesriigile ei tagata rohkem või vähem toe-
tust sõltuvalt sellest, kui suurejooneline sotsiaaltoetuste 
süsteem on kehtestatud. Seadusandja pidas kõigi liikmes- 
riikide võrdset kohtlemist EGFi põhiosaks.

Lisaks on EGFi üks oluline mõõde seos globaliseerumise 
negatiivsete aspektide võimaliku kohaliku/piirkondliku 
mõjuga. Sellega seoses pakub ELi mõõde täielikku tuge ja 
peamist lisaväärtust.

78.
Komisjon viitab punktidele 48–52 antud vastustele. Komis-
jon märgib, et EGFi toetust tuleb vaadelda sell ise oma- 
vahel seotud meetmete paketi rahastamisena, mis tervi-
kuna aitab kaasa rahastatud tegevuse edule.

EGF toetab tõepoolest töötajaid erinevate abi vormidega, 
sealhulgas toetused, mille eesmärk on tagada, et töötaja-
tel on aktiveerimismeetmete kestuse ajal piisav sissetulek 
ja neil on seega võimalik kasu saada erinevatest toetatud 
meetmetest, nagu koolitus.
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EGFi määruses ei sätestata tingimusi ega määrata kindlaks 
eelistust selliste toetuste allika puhul, ühtlasi ei ole hinda-
mised toonud välja uue töö leidmise eesmärgil koolitustel 
(või muudes meetmetes) osalevatele töötajatele suunatud 
toetuste allika või li igiga seotud erinevusi mõjususe või 
tulemuslikkuse seisukohast.

79.
Komisjon tõhustab kõigi toetusmeetmete järelevalvet, 
arendades veelgi oma andmebaasi ja nähes EGFi määruse 
ettepanekus ajavahemikuks 2014–2020 ette liikmesriikidele 
kohustuse esitada vahearuanne.

Komisjon on seisukohal, et kõik i li ikmesriike koheldakse 
ühtsel ja võrdsel viisil, ning viitab punktidele 57–59 antud 
vastusele.

2. soovitus
Komisjon nõustub osaliselt kontrollikoja soovitusega ja on 
teinud ettepaneku kehtestada ajavahemikul 2014–2020 
toetuste ülemmäär (50%). See ettepanek peaks veelgi suu-
rendama EGFi meetmete mõjusust ja Euroopa lisaväärtust 
ning tagama liikmesriikidele võrdsed tingimused.

Ühtlasi on komisjon ( ja seega ka eelarvepädevad institut-
sioonid) viimase kuue aasta jooksul kiitnud heaks ainult sel-
lised EGFi juhtumid, mis annavad tõenäoliselt lisaväärtust.

Vahehindamise järeldused näitavad selgelt selle eesmärgi 
saavutamist.

80.
Komisjon nõustub, et praegune heakskiitmisprotsess on 
pikk , ja püüab seetõttu viia võimaluse korral viivitused 
miinimumini, tagades samas protsessi nõuetekohasuse. 
Komisjon töötab praegu aktiivselt selles valdkonnas edu-
sammude tegemise nimel.  Siisk i on oluline märk ida, et 
menetlused ei määra toetuse töötajateni jõudmise kiirust 
ega ole takistuseks solidaarsusele.

Tegelikult julgustab komisjon liikmesriike võimalikult vara-
jases etapis meetmeid võtma.

Oluline on märkida, et kõiki EGFi juhtumeid käsitleti vasta-
valt konkreetse juhtumi asjaoludele ning et liikmesriikidele 
anti võimalus oma taotlusi täiendada, kuni komisjoni käsu-
tuses olid kõik andmed, mis võimaldasid kaitsta juhtumi 
rahastamiskõlblikkust nõukogu ja Euroopa Parlamendi ees.

Täieliku protsessi rakendamise tulemusena oli võimalik  
saavutada EGFi vahendite kasutuselevõtmise taotluste  
edukuse kõrge määr.

81.
EGF ei toimi mitmeaastase finantsraamistiku raames; sellest 
tulenevalt tuleb kõik EGFi juhtumid nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile eraldi esitada.

3. soovitus
Komisjon on seisukohal, et see soovitus on juba rakenda-
tud, kuna võimalust hõlmata EGF ajavahemikul 2014–2020 
ESFiga hinnati  ja analüüsiti  uut EGFi määrust käsit leva 
komisjoni ettepaneku mõju hindamise ja eelhindamise 
raames hoolikalt. Nõukogu ja Euroopa Parlament nõustusid 
põhimõtteliselt fondi jätkamisega.

Komisjon juhib tähelepanu vahehindamise aruande järel-
dustele. Nimetatud aruande järelduste kohaselt andis EGF 
märkimisväärset lisaväärtust ning sõltumatud eksperdid 
leidsid, et ilma EGFi toetuseta ei oleks tulemusi peaaegu 
üldse saavutatud.

Tuleb märkida, et EGFi kulud on oma loomult ettenäge -
matud, samas kui ESF on loodud eesmärgiga käsitleda 
keskpikki ja pikaajalisi struktuuriprobleeme, mis nõuavad 
stabiilseid investeerimisstrateegiaid. Komisjon leidis seega, 
et parem on hoida EGF ESFist ja mitmeaastasest finantsraa-
mistikust lahus, võimaldades EGFile vajalikku rahanduslikku 
paindlikkust.

Otsus, kas kohaldada ESFi või EGFi rahastamist, tehakse 
liikmesriigi tasandil (eeldusel, et komisjoniga kokku lepi-
tud ESFi rakenduskava vastab sellisele ESFi toetusele, mida 
silmas peetakse).
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jUhTUDEL SISALDASID mEETmED TööTAjATELE SISSETULEKUTOETUSE 

mAKSmIST, mIDA LIIKmESRIIGID OLEKSID NAGUNII mAKSNUD. SAmUTI 

LEITI AUDITIGA, ET TööTURULE NAASmISE ANDmED EI OLNUD PIISAvAD 

NING EGFi TOETUSE hEAKSKIITmISPROTSESS ON LIIGA PIKK. 
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