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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 
globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä 
joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, 
Suomi)
(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) 
N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus)1,

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/20132 ja erityisesti sen 12 artiklan,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 13 kohdan,

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa 
tarkoitetun trilogimenettelyn,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0210/2015),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja 
budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät 
maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- 
ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen 
työmarkkinoille;

B. katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava 
dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 
17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan 

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
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parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa 
on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta 
päätöksenteosta;

C. ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa 
sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, 
nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista 
kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta 
komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen 
käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan 
itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen 
tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että Suomi toimitti hakemuksen EGF/2015/001 FI/Broadcom 
rahoitustuen saamiseksi EGR:stä, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 46 
(Tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1 toimivan 
Broadcom Communications Finlandin ja sen kahden toimittajan tai jatkojalostajan 
palveluksesta oli vähennetty 568 henkilöä;

E. ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut 
tukikelpoisuuskriteerit,

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Suomi on oikeutettu 
saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 365 000 euroa;

2. toteaa, että Suomen viranomaiset jättivät EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 
30. tammikuuta 2015 ja että komissio antoi siitä arvionsa 2. kesäkuuta 2015; pitää 
myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3. palauttaa mieliin, että 2000-luvulla suomalaisten tytäryritysten henkilöstömäärät 
kasvoivat kaikilla mantereilla, mutta vuonna 2004 Aasia nousi suurimmaksi 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden työllistäjäksi ja henkilöstömäärät alkoivat laskea 
Euroopassa; katsoo, että Broadcomin henkilöstövähennykset liittyvät osittain yleiseen 
suuntaukseen, joka vaikuttaa koko Suomen elektroniikkateollisuuteen ja kulminoitui 
Nokian vuonna 2011 ilmoittamiin laajoihin henkilöstövähennyksiin; toteaa kuitenkin, 
että kyseiset tapahtumat liittyvät merkittävällä tavalla globalisaatiosta johtuviin 
maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin;

4. panee merkille, että henkilöstövähennykset heikentävät entisestään erityisesti Pohjois-
Pohjanmaan (osa NUTS 2 -tason2 aluetta FI1A) työttömyystilannetta, koska 
424 irtisanomista yhteensä 568:sta tapahtui kyseisellä alueella; toteaa, että Pohjois-

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, 
tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja 
tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).
2 Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8 päivänä marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua 
varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).



RR\1066680FI.doc 5/14 PE560.558v02-00

FI

Pohjanmaan työttömyysaste on jatkuvasti pari prosenttiyksikköä maan keskiarvon 
yläpuolella; panee merkille, että elokuussa 2014 koko Suomen työttömyysaste oli 
12,2 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaalla 14,1 prosenttia sekä 16,1 prosenttia Oulussa, joka 
kärsi irtisanomisista eniten, ja että myös Nokian laajat henkilöstövähennykset vuodesta 
2011 alkaen vaikuttivat huomattavasti kyseiseen alueeseen;

5. katsoo, että yrityskyselyt ja -vierailut ovat hyödyllisiä paitsi hakemuksen piiriin 
kuuluvien irtisanottujen työntekijöiden kannalta, myös alan työllistymismahdollisuuksia 
koskevien tietojen lisäämiseksi tulevien työntekijävähennysten yhteydessä; toteaa, että 
nämä erityiset toimet ovat jatkoa aiemman EGR-tapauksen (EGF/2013/001 FI/Nokia) 
yhteydessä Suomessa toteutetuille samanlaisille toimille;

6. toteaa, että tähän mennessä toimialalle "Tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien kauppa" on haettu tukea yhdessä EGR-hakemuksessa (EGF/2010/012 
NL/Noord Holland ICT) ja että myös se perustui globalisaatiokriteeriin;

7. panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Suomen 
viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille 
työntekijöille 11. elokuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen 
myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen 
jättämistä;

8. toteaa, että Suomi suunnittelee kolmenlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin 
kuuluville vähennetyille työntekijöille: heitä autetaan siirtymään uuteen työpaikkaan, 
ii) heitä autetaan perustamaan oma yritys ja iii) heille tarjotaan koulutusta;

9. toteaa, että viranomaiset aikovat käyttää 17,46 prosenttia avustusten ja kannustimien 
kustannuksista palkkatukiin (osana kaikkien kohderyhmän työntekijöiden solmimien 
uusien työsuhteiden palkkoja) ja matka-, oleskelu- ja muuttokustannusten korvauksiin, 
joiden määrä on puolet toimien kokonaiskustannusten hyväksytystä 35 prosentin 
enimmäismäärästä;

10.  panee tyytyväisenä merkille menettelyt, joita Suomen viranomaiset noudattavat 
kohteena olevien edunsaajien tai heidän edustajiensa tai työmarkkinaosapuolten sekä 
paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten kuulemiseksi;

11. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden 
työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla 
työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että 
koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen 
työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

12. muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen 
koordinoidun paketin suunnittelussa olisi ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja 
tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään 
talouteen siirtymisen kanssa;

13. on tyytyväinen ehdotettujen EGR-toimien täydentävyyteen kansallisista tai unionin 
varoista rahoitettujen muiden toimien kanssa;
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14. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista 
annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista 
rahoitettavia toimia; korostaa Suomen viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille 
toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota 
esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta 
varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin 
rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

15. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn 
sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille 
uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset 
tapausten tutkintaan;

16. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

17. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus - 
EGF/2015/001 FI/Broadcom)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen 
(EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/20131 ja erityisesti sen 15 artiklan 
4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen2 ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea 
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, 
maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden 
maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille 
ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän 
auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 
hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20133 12 artiklassa 
säädetään.

(3) Suomi jätti 30 päivänä tammikuuta 2015 hakemuksen EGF/2015/001 FI/Broadcom 
EGR:n rahoitustuen saamiseksi Broadcom Communications Finlandin ja sen kahden 
toimittajan tai jatkojalostajan Suomessa toteuttamien henkilöstövähennysten vuoksi. 
Sitä on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Hakemus noudattaa kyseisen asetuksen 13 artiklassa säädettyjä EGR:n 
rahoitustuen vahvistamista koskevia vaatimuksia.

(4) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 365 000 euroa rahoitustuen 
myöntämiseksi Suomen hakemuksen perusteella.

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 2. joulukuuta 2913 vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
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(5) Jotta EGR-rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä 
olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 365 000 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa 
Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Sitä sovelletaan [... päivästä … kuuta …*]. 

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja

 Parlamentti lisää hyväksymispäivämäärän ennen kuin päätös julkaistaan EUVL:ssä.
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PERUSTELUT

I. Taustaa
Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan 
merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille. 

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20131 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/20132 
15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää 
(vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 
ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 13 kohtaa, jonka nojalla komissio 
rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion 
perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan 
aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan 
trilogimenettely. 

II. Broadcomia koskeva hakemus ja komission ehdotus 
Komissio hyväksyi 2. kesäkuuta 2015 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön 
ottamisesta Suomen hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 46 
(Tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokitellulla toimialalla 
toimivan Broadcom -yrityksen ja sen kahden toimittajan tai jatkojalostajan irtisanomien 
työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on kahdestoista vuoden 2015 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee 
yhteensä 1 365 000 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Suomen hyväksi. Hakemus koskee 
500:aa työntekijää yhteensä 568:sta, jotka vähennettiin Broadcomin ja sen kahden toimittajan 
tai jatkojalostajan palveluksesta. Hakemus lähetettiin komissiolle 30. tammikuuta 2015, ja sitä 
täydentäviä lisätietoja toimitettiin 27. maaliskuuta 2015 asti. Komissio on tullut EGR-
asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää 
rahoitustuen saamiseksi EGR:stä asetetut edellytykset. 

Suomen viranomaiset toteavat syyksi työntekijävähennyksiin sen, että Broadcom lopettaa 
kaiken liiketoimintansa Suomessa. He katsovat toiminnan lopettamisen olevan yhteydessä 
globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja 
muistuttavat, että 2000-luvulla suomalaisten tytäryritysten henkilöstömäärät kasvoivat kaikilla 
mantereilla, mutta vuonna 2004 Aasia nousi suurimmaksi elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
työllistäjäksi. Sen vuoksi henkilöstömäärät Euroopassa kääntyivät laskuun. Suomen 
viranomaiset mainitsevat maan tilanteesta yleisen suuntauksen, joka vaikuttaa koko Suomen 
elektroniikkateollisuuteen ja kulminoitui Nokian vuonna 2011 ilmoittamiin laajoihin 
henkilöstövähennyksiin.

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUVL L 347, 30.12.2013, s. 855.
3 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
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Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat kolmenlaisista 
toimenpiteistä: i) heitä autetaan siirtymään uuteen työpaikkaan, ii) heitä autetaan perustamaan 
oma yritys ja iii) heille tarjotaan koulutusta.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat 
osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa 
passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä. 

Suomen viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista seikoista: 

– suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan 
yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita

– kansallisessa ja unionin lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä 
vaatimuksia on noudatettu

– Broadcom Communications Finland, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten 
jälkeen, on noudattanut henkilöstön vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja 
turvannut työntekijänsä asianmukaisesti

– suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai 
rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään

– suunnitelluilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettuja toimia 

– EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten 
valtiontukisääntöjen mukaista.

Suomi on ilmoittanut komissiolle, että kansalliset ennakkomaksut tai yhteisrahoitus 
rahoitetaan pääosin julkisten työvoimapalveluiden budjettikohdasta työ- ja 
elinkeinoministeriön hallinnonalalta. Joitakin palveluja rahoitetaan lisäksi elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) 
toimintamenoista.

III. Menettely
Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle 
siirtopyynnön kaikkiaan 1 365 000 euron määrästä, joka saadaan EGR:n varauksesta 
(40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01). 

Tämä on tähän mennessä kahdestoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 toimitettu 
rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus. 

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 
15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti 
valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua 
rahastoa koskevien hakemusten arviointiin. 
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Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, 
hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n 
varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2015/001 FI/Broadcom mukaisesti ja hyväksyivät 
seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän 
hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita 
asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohtaan ja 
koskee 568 työntekijän irtisanomista NACE Rev.2 -kaksinumerotasoon 46 (Tukkukauppa, 
pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokitetulla toimialalla toimivan 
Broadcom Communications Finland -yrityksen ja sen kahden toimittajan tai 
jatkojalostajan palveluksesta kaikilla NUTS5 2 -tason alueilla Suomessa (Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta) viiteajanjakson 11. elokuuta 2014–11. joulukuuta 2014 aikana. 

B) Osoittaakseen yhteyden henkilöstövähennysten ja globalisaatiosta johtuvien 
maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Suomen viranomaiset 
perustelevat, että Broadcomin henkilöstövähennykset liittyvät yleiseen suuntaukseen, joka 
vaikuttaa koko Suomen elektroniikkateollisuuteen ja kulminoitui Nokian vuonna 2011 
ilmoittamiin laajoihin henkilöstövähennyksiin. 

C) 2000-luvun alussa elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstömäärien kehitys 
Suomessa ja tytäryrityksissä ulkomailla oli suhteellisen tasaista, mutta vuodesta 2007 
lähtien suhde on muuttunut jyrkästi siten, että henkilöstömäärät ovat kasvaneet ulkomailla 
Suomen henkilöstömäärien kääntyessä tasaiseen laskuun. 

D) Broadcomin henkilöstövähennykset ovat seurausta päätöksestä ajaa alas yrityksen koko 
Cellular Baseband -liiketoiminta. Päätöksen vaikutukset koskivat maailmanlaajuisesti noin 
3000 henkeä, joista noin 600 työskenteli Suomessa. Broadcom lopettaa kaiken 
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liiketoimintansa Suomessa. Matkapuhelinten piirisarjojen suunnittelu siirretään jatkumaan 
Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

E) Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 88,4 prosenttia on miehiä ja 
11,6 prosenttia naisia. Suurin osa työntekijöistä (94 prosenttia) on 30–54-vuotiaita. 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Suomen hakemusta koskevaan 
päätöslauselmaesitykseen:
1. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 

13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten 
mukainen; on näin ollen yhtä mieltä siitä, että EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 365 000 
euroa rahoitustuen myöntämiseksi Suomen hakemuksen perusteella; 

2. on tyytyväinen ehdotettujen EGR-toimien täydentävyyteen kansallisista tai unionin 
varoista rahoitettujen muiden toimien kanssa; 

3. toteaa, että viranomaiset aikovat käyttää 17,46 prosenttia avustusten ja kannustimien 
kustannuksista palkkatukiin (osana kaikkien kohderyhmän työntekijöiden solmimien 
uusien työsuhteiden palkkoja) ja matka-, oleskelu- ja muuttokustannusten korvauksiin, 
joiden määrä on puolet toimien kokonaiskustannusten hyväksytystä 35 prosentin 
enimmäismäärästä;

4. toteaa, että palkkatuen arvioidut kustannukset nousevat 6 000 euroon edunsaajaa kohti ja 
arvioitu osallistujamäärä on suhteellisen pieni (62 edunsaajaa); 

5. katsoo, että yrityskyselyt ja -vierailut ovat hyödyllisiä paitsi hakemuksen piiriin kuuluvien 
irtisanottujen työntekijöiden kannalta, myös alan työllistymismahdollisuuksia koskevien 
tietojen lisäämiseksi tulevien työntekijävähennysten yhteydessä; toteaa, että tämä 
erityistoimi on jo jatkoa aiemman EGR-tapauksen (EGF/2013/001 FI/Nokia) yhteydessä 
Suomessa toteutetulle samanlaiselle toimelle; 

6. panee tyytyväisenä merkille menettelyt, joita Suomen viranomaiset noudattavat kohteena 
olevien edunsaajien tai heidän edustajiensa tai työmarkkinaosapuolten sekä paikallis- ja 
aluehallinnon viranomaisten kuulemiseksi;

7. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi 
EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja 
tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen 
resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa. 

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG, 

puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja
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Asia: Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus 
päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. 
Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 23. kesäkuuta 
2015.

– COM(2015)0232 koskee 1 365 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin 
työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan NUTS5 2 -tason alueilla Suomessa 
(Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla tukkukaupan alalla, 
pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa, irtisanottujen 568 työntekijän paluuta 
työmarkkinoille.

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt 
on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) 
N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua 
ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen 
käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi. 

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA 



PE560.558v02-00 14/14 RR\1066680FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 23.6.2015

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

31
5
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer 
Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José 
Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg 
Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír 
Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní 
Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, 
Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, 
Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš 
Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tiziana Beghin, Marco Zullo


