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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 

globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 

NL/Drenthe Overijssel Retail) 

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017), 

– 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 1309/20131 (EGR-asetus), 

– 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 kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0036/2017), 

A. ottaa huomioon, että 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 palaamaan työmarkkinoille; 

B. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava 

dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 

17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan 

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; 

                                                 
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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C. toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen 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 Alankomaat jätti hakemuksen EGF/2016/005 NL/Drenthe 

Overijssel Retail EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n 

kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien 

kauppa)) luokitellulla toimialalla toimiva yritys oli vähentänyt työntekijöitä pääasiassa 

Drenthen (NL13) ja Overijsselin (NL21) NUTS 2 -tason alueella, ja ottaa huomioon, 

että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetusta 1 096 vähennetystä työntekijästä 

800:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; 

E. ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdan toimintakriteerien nojalla ja siinä edellytetään, että vähintään 500 

työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona jäsenvaltiossa 

sijaitsevasta yrityksestä, joka toimii samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 

määritellyllä talouden alalla ja sijaitsee kahdella vierekkäisellä NUTS 2 -tason alueella; 

F. toteaa, että kuluttajien mielialat ovat muuttuneet merkittävästi, mikä ilmenee muun 

muassa keskihintaisten tuotteiden myynnin laskuna ja verkkokaupan suosion kasvuna; 

ottaa huomioon, että myös uusien ostoskeskusten rakentaminen moniin Alankomaiden 

kaupunkeihin keskustan ulkopuolelle ja kuluttajien vähentynyt luottamus talouteen 

vaikuttivat kielteisesti perinteisen vähittäiskaupan asemaan1; 

G. ottaa huomioon Alankomaiden katsovan, että maailmanlaajuisena toimijana maan 

rahoitusalan on noudatettava kansainvälisiä sääntöjä, myös rahoitusvaroja koskevia 

sääntöjä, ja että pankeilla on aiempaa vähemmän resursseja käytettävissään talouden 

rahoittamista varten, koska niiden on toimittava uusien kansainvälisten standardien 

mukaisesti; 

H.  ottaa huomioon, että 1. elokuuta 2015 ja 1. toukokuuta 2016 välisenä aikana 

vähennettiin 1 096 työntekijää vähittäiskaupan alalla Drenthen ja Overijsselin alueella 

Alankomaissa; 

I. ottaa huomioon, että vaikka vähittäis- ja tukkukaupan alan palveluiden osuus unionin 

BKT:stä on 11 prosenttia ja osuus unionin kokonaistyöllisyydestä 15 prosenttia, ala on 

silti kärsinyt kriisistä; 

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Alankomaat on 

oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 818 750 euroa eli 

60 prosenttia 3 031 250 euron kokonaiskustannuksista;  

                                                 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
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2. toteaa, että Alankomaat jätti EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 12. heinäkuuta 

2016 ja että komissio sai kyseistä hakemusta koskevan arvionsa valmiiksi 29. 

marraskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille 23. tammikuuta 2017; 

3. toteaa, että vähittäiskaupan alalla (pois lukien moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien 

kauppa) on jätetty kuusi muuta EGR-hakemusta, jotka kaikki perustuvat 

maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin1; 

4. toteaa, että suurempien tavaratalojen heikon rahoitusaseman vuoksi ei ollut mahdollista 

investoida muun tyyppisiin kauppoihin tarvittavien muutosten toteuttamiseksi ja 

kilpailukyvyn palauttamiseksi; 

5. huomauttaa, että Alankomaissa työmarkkinat ovat vähitellen toipumassa kriisistä, jonka 

vaikutukset näkyvät edelleen tietyillä aloilla, ja että eräät alat, kuten vähittäiskauppa, 

ovat vasta hiljan alkaneet kärsiä rahoitus- ja talouskriisin seurauksista; 

6. panee merkille, että Alankomaiden vähittäiskaupan alalla on viime kuukausina 

vähennetty runsaasti työntekijöitä, kun alan suurimmat tavaratalot ovat ajautuneet 

konkurssiin, mikä johti vuosina 2011–2015 yhteensä 27 052 työntekijän 

vähentämiseen2; panee merkille, että valitettavasti vähittäiskaupan alalla myytyjen 

tavaroiden määrä noudatti samaa suuntausta ja väheni kaksi prosenttia vuonna 2011 ja 

4 prosenttia vuonna 2013, ja panee merkille, että kauppa on edelleen 2,7 prosenttia 

vähäisempää kuin vuonna 20083; 

7. korostaa, että vähittäiskaupan alan osuus Drenthen ja Overijsselin NUTS 2 -tason 

alueen työllisyydestä on huomattava (17–19 prosenttia); panee merkille, että kriisin 

alkamisen jälkeen 5 200 vähittäismyymälää on ajautunut konkurssiin ja että kriisi on 

vaikuttanut isoihin tavarataloihin vasta hiljattain; pitää valitettavana, että tästä syystä 

tammikuun 2015 ja maaliskuun 2016 välisenä aikana työttömyyskorvauksen piirissä 

olevien henkilöiden lukumäärä on lisääntynyt 3 461:llä edellä mainittujen alueiden 

vähittäiskaupan alalla4; 

8. pitää valitettavana, että vähennykset koskevat eniten nuoria työntekijöitä, sillä 

67,1 prosenttia kohteena olevista edunsaajista on alle 30-vuotiaita; 

9. korostaa, että kohteena olevat edunsaajat joutuvat olemaan pitkiä aikoja joko ilman 

työtä tai koulutusmahdollisuuksia ja että myös aika viimeisen työntekijävähennyksen 

(1. toukokuuta 2016) ja sen hetken, jolloin tukea hakenut jäsenvaltio alkaa saada 

EGR-tukea, välillä on pitkä; 

                                                 
1 EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; 

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; 

EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, 

COM(2016)0210. 
2 http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels 
3 Focus on consumption, Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle ja Nico Klene. Volume development 

retail sector, 24. tammikuuta 2014. Retail sector prognoses, Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn, kohta 

1, 22. tammikuuta 2016. 
4 UWV:n luvut, huhtikuu 2016. 

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
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10. toteaa, että Alankomaat on ilmoittanut, että hakemuksen ja erityisesti yksilöllisten 

palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu sidosryhmiä, 

työmarkkinaosapuolia sekä vähittäiskaupan ja asianomaisten alueiden edustajia; 

11. panee merkille, ettei hakemukseen sisälly lainkaan EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuja avustuksia tai kannustimia; on tyytyväinen päätökseen 

rajoittaa teknisen avun kustannukset neljään prosenttiin kokonaiskustannuksista, jolloin 

yksilöllisten palvelujen pakettia varten jää jäljelle 96 prosenttia; 

12. kehottaa komissiota tutkimaan uusia keinoja lyhentää EGR-tuen tarjoamista edeltävää 

viivettä purkamalla hakumenettelyyn liittyvää byrokratiaa; 

13. toteaa, että vähennetyille työntekijöille tarjottujen EGR:sta yhteisrahoitettujen 

yksilöllisten palveluiden joukossa on muun muassa osallistujien valmiuksien, 

potentiaalin ja työllistymisnäkymien kartoitus, työnhakuneuvonta ja yksittäisten 

tapausten hallinnointi, joustava liikkuvuusreservi, jota voivat käyttää sekä työnhakijat 

että työnantajat, joilla on tarjota määräaikaisia työpaikkoja, työhön sijoittumisen tuki 

sekä koulutus ja uudelleenkoulutus, myös yrittäjyyden edistäminen, koulutus ja 

valmennus sekä avustukset; 

14. muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten 

palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia 

työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva 

resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; 

15. toteaa Alankomaiden viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada 

rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen 

rahoitus estetään, että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista 

rahoitettavia toimia ja että kansallisessa ja unionin lainsäädännössä säädettyjä 

joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia noudatetaan; 

16. 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 vähennettyjen 

työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön; 

17. muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen 

lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, 

jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten; 

18. pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden; 

19. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

20. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Alankomaiden hakemuksen 

johdosta – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

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 auttamaan heitä 

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) Alankomaat toimitti 12 päivänä heinäkuuta 2016 hakemuksen EGR:n varojen 

ottamiseksi käyttöön sen vuoksi, että työntekijöitä on vähennetty kuudesta yrityksestä, 

jotka toimivat vähittäiskaupan alalla kahdella alueella (Drenthe ja Overijssel) 

Alankomaissa. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 

8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 

13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten 

mukainen. 

(4) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 818 750 euroa rahoitustuen 

myöntämiseksi Alankomaiden 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, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884). 
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(5) Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi 

sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:  

1 artikla 

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 818 750 euroa 

maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2017 koskevaa 

unionin yleistä talousarviota. 

2 artikla 

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä. 

Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä]. 

 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 

                                                 
 Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä. 
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PERUSTELUT 

I. Tausta 

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan 

huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.  

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun 

asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[1] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[2] 

15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää 

(vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen 

talousarvioon. 

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 

ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] 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. Alankomaita koskeva hakemus ja komission ehdotus  

1. Komissio hyväksyi 29. marraskuuta 2016 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen 

käyttöön ottamisesta Alankomaiden hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n 

kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien 

kauppa)) luokitellulla toimialalla pääasiassa NUTS[4] 2 -tason alueilla Drenthe 

(NL13) ja Overijssel (NL21) toimivasta kuudesta yrityksestä vähennettyjen 

työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. 

Yritykset ja työntekijävähennysten määrä viiteajanjaksolla 

Aktiesport (Drenthe) 41 Perry Sport (Drenthe) 19 

Aktiesport (Overijssel) 84 Perry Sport (Overijssel) 36 

Dolcis (Drenthe) 19 Scapino (Drenthe) 209 

Dolcis (Overijssel) 44 Scapino (Overijssel) 213 

Manfield (Drenthe) 11 V&D (Drenthe) 125 

Manfield (Overijsse) 27 V&D (Overijssel) 268 

Yritysten kokonaismäärä: 6 
Työntekijävähennysten 

kokonaismäärä: 
1 096 

Niiden itsenäisten ammatinharjoittajien lukumäärä, joiden 

työskentely on loppunut: 
0 

                                                 
[1] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 
[2] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855. 
[3] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 
[4] 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). 
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Yritykset ja työntekijävähennysten määrä viiteajanjaksolla 

Tukikelpoisten työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien 

kokonaismäärä:  
1 096 

 

Tämä on ensimmäinen vuoden 2017 talousarvion yhteydessä käsiteltävä ja seitsemäs 

vähittäiskaupan (pois lukien moottoriajoneuvot ja moottoripyörät) alan hakemus, ja se koskee 

yhteensä 1 818 750 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Alankomaiden hyväksi. Sen piiriin 

kuuluu 800 vähennettyä työntekijää. 

Hakemus lähetettiin komissiolle 12. heinäkuuta 2016, ja sitä täydentäviä lisätietoja 

toimitettiin 6. syyskuuta 2016 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien 

säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät. 

Alankomaiden työmarkkinat ovat hitaasti toipumassa kriisistä, mutta vaikutukset ovat 

edelleen nähtävissä joillakin aloilla. Jotkin alat, kuten vähittäiskauppa, ovat vasta hiljattain 

alkaneet todella kärsiä rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksista. Jotkin Alankomaiden 

suurimmista vähittäismyymälöistä ajautuivat konkurssiin vuoden 2015 loppuun mennessä. On 

laadittu analyysi, joka osoittaa kymmenen suurinta konkurssia vähittäiskaupan alalla vuosien 

mittaan, suljettujen toimipisteiden/myymälöiden määrän ja menetettyjen työpaikkojen 

määrän[5]. Konkurssiaalto oli käynnissä jo kriisin keskivaiheilla (2011–2013). Se vaikutti 

ensin pienempiin vähittäiskaupan ketjuihin ja nyt (2015–2016) isompiin[6].  

Vähennetyille työntekijöille tarjotaan kuutta erilaista toimenpidettä: 

– Osallistujien sisäänotto: Tässä toimenpiteessä kartoitetaan osallistujien 

valmiudet, potentiaali ja työllistymisnäkymät. Jokaiselle ilmoittautuneelle 

työntekijälle annetaan toimen päätteeksi opastusta. 

– Työnhakuneuvonta ja yksittäisten tapausten hallinnointi: Tämä toimenpide 

käynnistyy osallistujille tarjottavalla räätälöidyllä ohjelmalla. Siihen sisältyvät 

muun muassa siirtoasiakirjojen valmistelu, intensiivinen työhakemuskoulutus, 

työmarkkinoille organisoituminen ja tiiviit yhteydenotot työnantajiin. 

–  Liikkuvuusreservi: Tarkoitus on perustaa joustava reservi, jota voivat käyttää 

sekä työnhakijat että työnantajat, joilla on tarjota määräaikaisia työpaikkoja. 

Tätä palvelua voidaan käyttää joustavasti. (Uudelleenkoulutetut) työntekijät 

saavat tämän toimenpiteen avulla työkokemusta ja voivat esittäytyä uusille 

työnantajille.  

– Työhön sijoittumisen tuki: Tämä toimenpide tarjoaa työnohjausta, 

työneuvontaa ja pätevyyteen liittyvää koulutusta. 

– Koulutus ja uudelleenkoulutus: Tällä toimenpiteellä tarjotaan koulutusta, 

uudelleenkoulutusta ja muita koulutuspalveluja vähittäiskaupan alaa ja uusia 

                                                 
[5] http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels 
[6] http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Aihealue ”Economie” 

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home
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ammattiprofiileja varten (esim. liikenne, tietotekniikkapalvelut, tekniset 

ammatit ja muut). 

– Yrittäjyyden edistäminen, koulutus ja valmennus: Jotkut osallistujat voivat 

käyttää omaa kaupallista osaamistaan ja kokemustaan oman yrityksen 

perustamiseen. Tämän toimenpiteen puitteissa tarjotaan näille henkilöille 

koulutusta ja valmennusta kehittämällä heidän osaamistaan, laatimalla kestävä 

liiketoimintasuunnitelma ja ohjaamalla heitä lainsäädäntömenettelyissä. 

– Avustus yrittäjyyden edistämiseen: Tämän toimenpiteen puitteissa myönnetään 

avustus investointikustannusten kattamiseen, jos osallistuja hankkii tarvittavat 

taidot ja hänellä on kestävä liiketoimintasuunnitelma.  

Edellä mainittu toimenpidepaketti täydentää irtisanotuille tarjottuja säännöllisiä palveluja. 

Nämä toimenpiteet on yksilöity ja kohdennettu irtisanotulle työntekijälle, kun taas 

yrittäjyyteen liittyvät toimenpiteet on kohdennettu rajoitettuun määrään henkilöitä, joiden 

yrityshankkeet ovat toteuttamiskelpoisia. 

Komission mukaan edellä kuvatut toimenpiteet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, 

jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät 

korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä. 

Alankomaat on toimittanut kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista: 

– Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan 

yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. 

– Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä 

vaatimuksia on noudatettu. 

– Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai 

rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään. 

– Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia. 

– EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten 

valtiontukisääntöjen mukaista. 

III. Menettely 

Komissio esittää rahaston varoja käyttöön ottaakseen budjettivallan käyttäjälle määrärahojen 

siirtopyynnön 1 818 750 euron kokonaismäärästä. 

Tämä on tähän mennessä ensimmäinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2017 jätetty rahaston 

varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus. 

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 

15 artiklan 4 kohdassa säädetään. 
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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/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 
 

Arvoisa puheenjohtaja 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n 

varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2016/005 NL/Drente Overijssel Retail 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 kohdan 

b alakohtaan ja koskee 1 096 työntekijää, jotka jäivät työttömiksi NACE Rev. 2:n 

kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien 

kauppa)) luokitellulla toimialalla toimivista kuudesta yrityksestä. 

B) Alankomaat luo yhteyden irtisanomisten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 

malleissa tapahtuneiden suurten rakennemuutosten välille ja väittää, että vähittäiskauppa 

on alana kriisissä, koska verkkokaupan suosio on kasvussa ja kaupunkien keskusten 

ulkopuolelle on perustettu uusia ostosalueita, joihin sovelletaan rahoitus- ja talouskriisin 

vuoksi tiukennettuja pankkisääntöjä, mikä tarkoittaa, että pankit suhtautuvat entistä 

kriittisemmin luotonantoon yrityksille. 

C) Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 71,2 prosenttia on miehiä ja 

28,8 prosenttia naisia. Toimenpiteiden kohteena olevista edunsaajista 61,5 prosenttia on 

15–24-vuotiaita, 24,8 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja kahdeksan prosenttia on  

55–54-vuotiaita. 

D) Tämä on seitsemäs EGR-hakemus, joka koskee NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 

(vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokiteltua 

toimialaa. 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Alankomaiden hakemusta koskevaan 

päätöslauselmaesitykseen: 
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1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Alankomaat on 

oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 818 750 euroa eli 

60 prosenttia 3 031 250 euron kokonaiskustannuksista;  

2. toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun se vastaanotti 

Alankomaiden viranomaisten täyttämän hakemuksen, ja päättyi siihen, että se sai arvionsa 

rahoitusosuuden myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 29. marraskuuta 2016 

ja ilmoitti asiasta parlamentille 23. tammikuuta 2017;  

3. korostaa, että vähittäiskaupan alan osuus asianomaisten – Drenthen ja Overijsselin – 

NUTS 2 -tason alueiden työllisyydestä on huomattava (17–19 prosenttia); panee merkille, 

että kriisin alkamisen jälkeen 5 200 vähittäismyymälää on ajautunut konkurssiin ja että 

kriisi on vaikuttanut isoihin tavarataloihin vasta hiljattain; pitää valitettavana, että tästä 

syystä tammikuun 2015 ja maaliskuun 2016 välisenä aikana työttömyyskorvauksen 

piirissä olevien henkilöiden lukumäärä on lisääntynyt 3 461:llä edellä mainittujen 

alueiden vähittäiskaupan alalla; 

4. toteaa, että irtisanotuille työntekijöille tarjottujen EGR:sta yhteisrahoitettujen yksilöllisten 

palveluiden joukossa on muun muassa osallistujien valmiuksien, potentiaalin ja 

työllistymisnäkymien kartoitus, työnhakuneuvonta ja yksittäisten tapausten hallinnointi, 

joustava liikkuvuusreservi, jota voivat käyttää sekä työnhakijat että työnantajat, joilla on 

tarjota määräaikaisia työpaikkoja, työhön sijoittumisen tuki sekä koulutus ja 

uudelleenkoulutus, myös yrittäjyyden edistäminen, koulutus ja valmennus sekä 

avustukset; 

5. pitää myönteisenä sitä, että Alankomaat on vakuuttanut, että hakemuksen ja erityisesti 

yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu sidosryhmiä, 

työmarkkinaosapuolia, irtisanottuja työntekijöitä sekä vähittäiskaupan ja alueiden 

edustajia; 

6. panee merkille, ettei hakemukseen sisälly lainkaan EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitettuja avustuksia tai kannustimia; on tyytyväinen päätökseen 

rajoittaa teknisen avun kustannukset neljään prosenttiin kokonaiskustannuksista, jolloin 

yksilöllisten palvelujen pakettia varten jää jäljelle 96 prosenttia;  

7. toteaa Alankomaiden viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada 

rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen 

rahoitus estetään, että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia 

toimia ja että kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin 

liittyviä vaatimuksia noudatetaan; 

8. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi 

asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia 

taitoja ja että sen olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen 

siirtymisen kanssa.  

 

Kunnioittavasti 
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Asia: Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto 

 

 

 

Arvoisa puheenjohtaja 

 

 

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus 

päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. 

Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 9. helmikuuta 

2017. 

 

– Komission asiakirjassa COM(2016)0742/1 ehdotetaan, että EGR:stä kohdennetaan 

1 818 750 euroa 1 096 työntekijälle, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 

47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla 

toimialalla. Työntekijävähennykset tehtiin NUTS 2 -tason alueilla Drenthe (NL13) ja 

Overijssel (NL21) Alankomaissa. 

 

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt 

vahvistetaan 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 
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