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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Kaupasta on tullut viime aikoina paitsi globalisaation synonyymi myös kansalaisten 
merkittävä huolenaihe. Viimeaikaisissa kauppasopimuksissa painopiste ei enää ole ollut 
markkinoiden avaamista tukevien määräysten laatimisessa. Niihin on sen sijaan sisällytetty 
kauppaan liittyviä aiheita, kuten investoinnit ja teollis- ja tekijänoikeudet. Tämän vuoksi 
maailmanlaajuinen markkinoiden avaaminen kytkeytyy yhä tiiviimmin investoimiseen, 
pääomavirtoihin ja rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen ja kaupan vaikutukset heijastuvat 
kysymyksiin, jotka liittyvät työvoimaan, ympäristöön ja teknologiseen muutokseen. 

Vaikka talousalan ammattikirjallisuudessa todetaan, että kaupan vapauttamisen tulokset ovat 
kokonaisuutena tarkastellen myönteisiä, kauppa vaikuttaa eräisiin aloihin kielteisesti ja johtaa 
mukautumisesta aiheutuviin kuluihin, tulojen hupenemiseen ja työpaikkojen häviämiseen. 
Todellisuus osoittaa aina, että jotkut ovat voittajia ja toiset taas häviäjiä ja että kaupan hyödyt 
eivät jakaannu tasaisesti jäsenvaltioiden ja alueiden kesken eivätkä yhteiskuntien sisällä. 
Sääntelemätön ja epäreilu kauppa on lisännyt sosiaalista, taloudellista ja ekologista 
eriarvoisuutta.

Unionin ja jäsenvaltioiden tasolla tarvitaan täydentäviä toimenpiteitä kielteisten vaikutusten 
torjumiseksi ja riittävien korvausten varmistamiseksi niille, joita kauppa tai globalisaatio 
vahingoittaa. Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla on toteutettava toimenpiteitä, jotta 
vaurautta saadaan jaettua tasaisesti ja etenkin kovaosaisemmille. Kansalliset hallitukset ovat 
toistaiseksi tehneet liian vähän varmistaakseen, että kauppa hyödyttäisi kaikkia. Uudelleen 
jakaminen, koulutukseen perustuva voimaannuttaminen, proaktiivinen työmarkkinapolitiikka 
ja ammattiliittojen aseman vahvistaminen ovat kaikki kauppaan liittyviä kysymyksiä, joita 
koskeva toimivalta kuuluu kansallisille hallituksille. 

Myös Euroopan unionin tasolla on kohentamisen varaa. Oikeudenmukaisten ja tasapainoisten 
kauppasopimusten ei pitäisi olla pelkästään talouskasvua, kunnollisia työpaikkoja ja kestävää 
kehitystä luovia välineitä, vaan niillä olisi myös parannettava ja vaalittava maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen kaikkien työntekijöiden työ- ja elinoloja. EU:n kauppasopimuksissa ja 
etenkään niiden kauppaa ja kestävää kehitystä koskevissa luvuissa ei valitettavasti ole 
toistaiseksi ollut täytäntöönpanokelpoisia mekanismeja, joilla puolustettaisiin työelämän ja 
ympäristöalan normeja. Kyseisten lukujen lujittaminen edellyttää poliittista tahtoa ja viime 
kädessä myös seuraamusten käyttöön ottamista. Jos EU haluaa itselleen yksinomaisen 
toimivallan kaupan alalla, sen olisi kannettava vastuu kauppasopimustensa aiheuttamista 
muutoksista ja seurauksista ja muutettava asennettaan kauppapolitiikkaan.  

On erittäin tärkeää, että EU sekä varautuu kauppasopimustensa mahdollisiin 
haittavaikutuksiin että varmistaa hyötyjen oikeudenmukaisen jaon. 

Komissio tunnustaa tämän tosiseikan, ja se perusti vuonna 2006 Euroopan 
globalisaatiorahaston, jolla tuetaan työpaikkansa globalisaation, automaation ja teknisen 
kehityksen vuoksi menettäneiden työntekijöiden palaamista työmarkkinoille. Talous- ja 
finanssikriisin puhjettua komissio laajensi rahaston soveltamisalaa kattamaan myös kriisin 
koettelemat ihmiset. Vaikka globalisaatiorahaston talousarvio on suhteellisen pieni ja sitä 
koskevat menettelyt ovat monimutkaisia, rahaston avulla on sen koko historian aikana saatu
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unionissa aikaan konkreettisia tuloksia lähes 142 300 työntekijän kohdalla. 

Lausunnon tärkeimmät elementit:

Soveltamisala ja perusteet

Analyysi osoittaa kuitenkin, ettei globalisaatiorahaston täyttä potentiaalia ole kyetty 
hyödyntämään ja että sen varat ovat valitettavasti edelleen alikäytössä. Siksi valmistelija 
menee komission ehdotusta pidemmälle ja haluaa laajentaa säännösten soveltamisalaa. 
Tarvitaan lisää joustavuutta, jotta voidaan auttaa EU:n sisäisen kaupan ja toiminnan 
siirtämisen vuoksi vähennettyjä työntekijöitä sekä vaiheittaisen ja kumulatiivisen 
taloudellisen hiipumisen tai korkean työttömyysasteen koettelemia alueita ja kytkeä rahasto 
suoremmin kauppapolitiikan tiettyihin välineisiin, kuten kaupan alan apuun.

Menettelyt

Valmistelija on myös samaa mieltä komission kanssa siitä, että joitakin menettelyn 
osatekijöitä on parannettava esimerkiksi lyhentämällä hakumenettelyn kestoa ja 
yksinkertaistamalla menettelyä. Valmistelija ehdottaa, että käynnistetään tukipalvelut, joilla 
autetaan jäsenvaltioita hakemusten laatimisessa, parempien tietojen keräämisessä sekä 
valvonnan ja arvioinnin parantamisessa. 

Koska Euroopan globalisaatiorahaston olisi oltava eri aloja koskeva väline, josta annetaan 
tukea vähennetyille työntekijöille, sosiaalisten toimijoiden (sidosryhmät, kansalaisjärjestöt ja 
ammattiliitot) olisi oltava merkittävässä asemassa, ja ne olisi otettava paremmin mukaan 
globalisaatiorahaston toimintaan, jotta voidaan koordinoida paremmin itse prosessia ja 
sovittaa rahaston toiminta paremmin yhteen EU:n nykyisten erilaisten välineiden kanssa. 

Päätelmä

Valmistelija ehdottaa komission ehdotukseen erinäisiä muutoksia, jotka tarjoavat lähtökohdan 
uusille keskusteluille ja muutosten tekemiselle parlamentin lainsäädäntöprosessin myötä.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista15, jolla 
vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin 
Euroopassa. Kun otetaan huomioon 
työelämän muuttuvat realiteetit, unionin on 
oltava valmis nykyisiin ja tuleviin 
globalisaation ja digitalisaation haasteisiin 
tekemällä kasvusta entistä osallistavampaa 
ja parantamalla työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa. Pilarin kaksikymmentä 
keskeistä periaatetta rakentuvat kolmen 
osa-alueen ympärille: yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen 
suojelu ja osallisuus. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari toimii Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR) yleisenä 
ohjenuorana, ja unioni voi sen ansiosta 
toteuttaa asiaankuuluvat periaatteet 
käytännössä merkittävien 
rakenneuudistusten yhteydessä.

(2) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista15, jolla 
vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin 
Euroopassa. Kun otetaan huomioon 
yhteiskuntiemme ja työelämän muuttuvat 
realiteetit, unionin on oltava valmis 
nykyisiin ja tuleviin ilmastonmuutoksen, 
globalisaation ja digitalisaation haasteisiin 
tekemällä kehityksestä entistä 
osallistavampaa ja parantamalla työllisyys-
ja sosiaalipolitiikkaa. Pilarin 
kaksikymmentä keskeistä periaatetta 
rakentuvat kolmen osa-alueen ympärille: 
yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot 
sekä sosiaalinen suojelu ja osallisuus. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 
toimii Euroopan globalisaatiorahaston 
(EGR) yleisenä ohjenuorana, ja unioni voi 
sen ansiosta toteuttaa asiaankuuluvat 
periaatteet käytännössä merkittävien 
rakenneuudistusten yhteydessä.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/pri
orities/deeper-and-fairer-economic-and-
monetary-union/european-pillar-social-
rights_fi.

15

https://ec.europa.eu/commission/pri
orities/deeper-and-fairer-economic-and-
monetary-union/european-pillar-social-
rights_fi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät16 ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan Agenda 2030:een”17. 
Neuvosto painotti, että on tärkeää saavuttaa 

(3) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät16 ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan Agenda 2030:een”17. 
Neuvosto painotti, että on tärkeää saavuttaa 
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kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta 
(taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöulottuvuus) tasapainoisesti ja 
yhdennetysti. On äärimmäisen tärkeää 
sisällyttää kestävä kehitys EU:n poliittiseen 
toimintakehykseen, ja unionin on oltava 
politiikkatoimissaan kunnianhimoinen, kun 
se vastaa globaaleihin haasteisiin. 
Neuvosto suhtautui myönteisesti komission 
22 päivänä marraskuuta 2016 antamaan 
tiedonantoon ”Seuraavat toimet Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi” 
ensimmäisenä toimena kestävän kehityksen 
tavoitteiden valtavirtaistamiseksi sekä 
kestävän kehityksen soveltamiseksi 
kaikkea EU:n toimintapolitiikkaa 
ohjaavana keskeisenä periaatteena muun 
muassa rahoitusvälineiden kautta.

kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta 
(taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöulottuvuus) tasapainoisesti ja 
yhdennetysti. On äärimmäisen tärkeää 
sisällyttää kestävä kehitys EU:n poliittiseen 
toimintakehykseen, ja unionin on oltava 
politiikkatoimissaan kunnianhimoinen, kun 
se vastaa globaaleihin haasteisiin. Vahvan 
ja täytäntöönpanokelpoisen kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevan luvun 
sisältävät kauppasopimukset voivat olla 
välineitä, joilla sekä saadaan aikaan 
kestävää kehitystä ja luodaan kunnollisia 
työpaikkoja ja osallistavaa kasvua että 
jaetaan kaupan hyödyt 
oikeudenmukaisemmin alueiden ja 
jäsenvaltioiden kesken ja yhteiskuntien 
sisällä. Neuvosto suhtautui myönteisesti 
komission 22 päivänä marraskuuta 2016 
antamaan tiedonantoon ”Seuraavat toimet 
Euroopan kestävän tulevaisuuden 
varmistamiseksi” ensimmäisenä toimena 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
valtavirtaistamiseksi sekä kestävän 
kehityksen soveltamiseksi kaikkea EU:n 
toimintapolitiikkaa ohjaavana keskeisenä 
periaatteena muun muassa 
rahoitusvälineiden kautta.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Helmikuussa 2018 komissio antoi 
tiedonannon ”Uuden, modernin 
monivuotisen rahoituskehyksen avulla 
tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 

(4) Helmikuussa 2018 komissio antoi 
tiedonannon ”Uuden, modernin 
monivuotisen rahoituskehyksen avulla 
tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 
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2020 jälkeen”18. Tiedonannossa 
korostetaan, että unionin talousarviosta 
tuetaan Euroopan ainutlaatuista sosiaalista 
markkinataloutta. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää parantaa 
työllistymismahdollisuuksia ja vastata 
erityisesti digitalisaatioon liittyviin 
osaamishaasteisiin. Talousarvion 
joustavuus on yksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen keskeisistä periaatteista. 
Joustomekanismit ovat edelleen käytössä, 
jotta unioni voi reagoida odottamattomiin 
tapahtumiin ja jotta voidaan varmistaa, että 
talousarviovarat käytetään siellä, missä 
niitä kipeimmin tarvitaan.

2020 jälkeen”18. Tiedonannossa 
korostetaan, että unionin talousarviosta 
tuetaan Euroopan ainutlaatuista sosiaalista 
markkinataloutta. Sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää parantaa 
työllistymismahdollisuuksia ja vastata 
erityisesti osaamishaasteisiin, jotka 
liittyvät digitalisaatioon, automaatioon, 
uusien teknologioiden kehittämiseen ja 
siirtymiseen kohti ilmastoystävällistä ja 
resurssitehokasta taloutta. Talousarvion 
joustavuus on yksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen keskeisistä periaatteista. 
Joustomekanismit ovat edelleen käytössä, 
jotta unioni voi reagoida odottamattomiin 
tapahtumiin ja jotta voidaan varmistaa, että 
talousarviovarat käytetään siellä, missä 
niitä kipeimmin tarvitaan.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

18 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Pohdinta-asiakirjassaan 
globalisaation hallinnasta20 komissio pitää 
kauppaan liittyvää globalisaatiota ja 
teknologista muutosta yhdessä keskeisinä 
syinä siihen, että koulutetun työvoiman 
kysyntä on lisääntynyt mutta matalamman 
koulutustason työpaikat ovat vähentyneet. 
Vaikka avoimemmasta kaupasta ja 
maailman talouksien syvemmästä 
integraatiosta aiheutuu valtavia yleisiä 
hyötyjä, näihin kielteisiin sivuvaikutuksiin 
on puututtava. Globalisaation nykyiset 
hyödyt ovat jo epätasaisesti jakautuneet eri 
ihmisten ja alueiden kesken, mistä aiheutuu 

(6) Pohdinta-asiakirjassaan 
globalisaation hallinnasta20 komissio pitää 
kauppaan liittyvää globalisaatiota ja 
teknologista muutosta yhdessä keskeisinä 
syinä siihen, että koulutetun työvoiman 
kysyntä on lisääntynyt mutta matalamman 
koulutustason työpaikat ovat vähentyneet. 
Vaikka avoimemmasta kaupasta ja 
maailman talouksien syvemmästä 
integraatiosta aiheutuu valtavia yleisiä 
hyötyjä, näihin kielteisiin sivuvaikutuksiin 
on puututtava. Globalisaation nykyiset 
hyödyt ovat jo epätasaisesti jakautuneet eri 
ihmisten ja alueiden kesken, mistä aiheutuu 
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merkittäviä seurauksia kielteisistä 
vaikutuksista kärsiville, joten vaarana on, 
että alati kiihtyvä tekninen kehitys 
vauhdittaa näitä vaikutuksia entisestään. 
Näin ollen solidaarisuuden ja kestävyyden 
periaatteiden mukaisesti on tarpeen 
varmistaa, että globalisaation hyödyt 
jaetaan oikeudenmukaisemmin 
sovittamalla yhteen talouden avautuminen 
ja tekninen kehitys sekä sosiaalinen 
suojelu.

merkittäviä seurauksia kielteisistä 
vaikutuksista kärsiville, joten vaarana on, 
että alati kiihtyvä tekninen kehitys 
vauhdittaa näitä vaikutuksia entisestään. 
Näin ollen solidaarisuuden ja kestävyyden 
periaatteiden mukaisesti on tarpeen 
varmistaa, että globalisaation vaikutuksia 
ennakoidaan paremmin ja sen 
mahdolliset hyödyt jaetaan 
oikeudenmukaisemmin sovittamalla yhteen 
talouden avautuminen ja tekninen kehitys 
sekä vahva sosiaalinen suojelu.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_fi.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_fi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Globalisaatio ja teknologinen 
muutos lisäävät todennäköisesti entisestään 
maailman talouksien välisiä kytköksiä ja 
niiden keskinäistä riippuvuutta. Työvoiman 
uudelleenkohdentaminen on olennainen ja 
välttämätön osa tällaista talouden 
muutosta. Jotta muutoksen hyödyt 
jakautuisivat oikeudenmukaisesti, tuen 
tarjoaminen työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja työttömyysuhan alla 
eläville on äärimmäisen tärkeää. 
”Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 
laatukehys”22 on unionin politiikan väline, 
jolla luodaan puitteet yritysten 
rakenneuudistusten ennakoinnissa ja 
hoidossa käytettäville parhaille 
käytänteille. Se tarjoaa kattavat puitteet 
sille, miten talouden sopeuttamisen ja 
rakenneuudistuksen haasteet ja niiden 
työllisyyteen ja yhteiskuntaan kohdistuvat 

(8) Ilmastonmuutos, globalisaatio ja 
teknologinen muutos lisäävät 
todennäköisesti entisestään maailman 
talouksien välisiä kytköksiä ja niiden 
keskinäistä riippuvuutta. Työvoiman 
uudelleenkohdentaminen on olennainen ja 
välttämätön osa tällaista talouden 
muutosta. Jotta muutoksen hyödyt 
jakautuisivat oikeudenmukaisesti, tuen 
tarjoaminen työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja työttömyysuhan alla 
eläville on äärimmäisen tärkeää. 
”Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 
laatukehys”22 on unionin politiikan väline, 
jolla luodaan puitteet yritysten 
rakenneuudistusten ennakoinnissa ja 
hoidossa käytettäville parhaille 
käytänteille. Se tarjoaa kattavat puitteet 
sille, miten talouden sopeuttamisen ja 
rakenneuudistuksen haasteet ja niiden 
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vaikutukset olisi huomioitava 
asianmukaisin poliittisin keinoin. Lisäksi 
siinä kehotetaan jäsenvaltioita käyttämään 
EU:n ja kansallinen rahoitus siten, että 
voidaan varmistaa, että rakenneuudistuksen 
sosiaalisia vaikutuksia, erityisesti 
työllisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia, 
voidaan lieventää tehokkaammin. Unionin 
tärkeimpiä välineitä rakenneuudistuksista 
kärsivien työntekijöiden auttamisessa ovat 
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), 
jonka tarkoituksena on tarjota tukea 
ennakoivasti, ja EGR, jonka tarkoituksena 
on tarjota tukea odottamattomien
merkittävien rakenneuudistusten 
tapauksessa reaktiivisesti.

työllisyyteen ja yhteiskuntaan kohdistuvat 
vaikutukset olisi huomioitava 
asianmukaisin poliittisin keinoin. Lisäksi 
siinä kehotetaan jäsenvaltioita käyttämään 
EU:n ja kansallinen rahoitus siten, että 
voidaan varmistaa, että rakenneuudistuksen 
sosiaalisia vaikutuksia, erityisesti 
työllisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia, 
voidaan lieventää tehokkaammin. Unionin 
tärkeimpiä välineitä rakenneuudistuksista 
kärsivien työntekijöiden auttamisessa ovat 
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), 
jonka tarkoituksena on tarjota tukea 
ennakoivasti, ja EGR, jonka tarkoituksena 
on tarjota tukea merkittävien 
rakenneuudistusten tapauksessa 
reaktiivisesti.

__________________ __________________

22 KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE, 
NEUVOSTOLLE, EUROOPAN 
TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE 
JA ALUEIDEN KOMITEALLE –
Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 
laatukehys (COM(2013) 882 final, 
13.12.2013).

22 KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE, 
NEUVOSTOLLE, EUROOPAN 
TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE 
JA ALUEIDEN KOMITEALLE –
Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 
laatukehys (COM(2013) 882 final, 
13.12.2013).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Unionin globaalien kumppaneiden 
kanssa tehtävä monenvälinen yhteistyö ja 
monenvälisten instituutioiden 
tehostaminen ja uudistaminen on 
olennaista niitä koskevan 
oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi. EGR:n avulla olisi 
tarjottava apua kaikilta aloilta 
vähennetyille työntekijöille, joihin 
tällaiset uudistukset saattavat vaikuttaa, 
tarjoamalla heille kosolti 
työllistymismahdollisuuksia. 
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Yhteiskunnalliset toimijat, kuten 
kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot, olisi 
otettava suuremmassa määrin mukaan 
EGR:n toimintaan, jotta voidaan 
parantaa unionin eri välineiden välistä 
viestintää ja yhteensovittamista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Unionin olisi harjoitettava jälleen 
kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa, 
joka perustuu teknologisten muutosten, 
myös avoimen kaupan vaikutusten, 
jatkuvaan ja ennakoivaan analysointiin. 
Unionin ja haavoittuvimmassa asemassa 
olevien alueiden kumppanuuksissa olisi 
kannustettava tarvittaviin strategisiin 
investointeihin, joilla ehkäistään kauppa-
ja investointisopimusten kielteisiä 
seurauksia, ja niissä olisi määriteltävä 
ohjelmat, jotka edellyttävät EU:n 
yhteisrahoitusta. Siksi nykyinen 
koheesiorahasto ja sosiaalirahasto on 
otettava paremmin mukaan ja niiden 
rahoitusta on lisättävä. Tällaiset ohjelmat 
olisi hajautettava NUTS-tasolla ja ne olisi 
jäsenneltävä unionin ja sen politiikan 
vaikutuspiiriin kuuluvan alueen 
todelliseksi kumppanuudeksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Eurooppalaiset yritykset ovat 
olennaisia kumppaneita globalisaation 
ohjaamisessa ja myönteisten tulosten 
tuottamisessa kaikille. On olemassa 
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lukuisia myönteisiä esimerkkejä siitä, 
kuinka kestävää kasvua voidaan tuottaa 
osakkaille ja työntekijöille sekä 
yhteisöille, joissa kyseiset yritykset 
toimivat. Yritysten olisi kuitenkin 
jouduttava vastuuseen, jos ne eivät 
huolehdi niille kuuluvista sosiaalisista tai 
ekologisista velvollisuuksista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) EGR perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1927/200623 1 päivänä tammikuuta 
alkavan ja 2007 31 päivään joulukuuta 
2013 ulottuvan monivuotisen 
rahoituskehyksen ajaksi. EGR perustettiin, 
jotta unioni voisi osoittaa solidaarisuutta 
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten 
vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille.

(9) EGR perustettiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1927/200623 1 päivänä tammikuuta 
alkavan ja 2007 31 päivään joulukuuta 
2013 ulottuvan monivuotisen 
rahoituskehyksen ajaksi. EGR perustettiin, 
jotta unioni voisi osoittaa solidaarisuutta 
markkinoiden avautumisesta ja 
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten 
vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille.

__________________ __________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 20 
päivänä joulukuuta 2006, Euroopan 
globalisaatiorahaston perustamisesta 
(EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 20 
päivänä joulukuuta 2006, Euroopan 
globalisaatiorahaston perustamisesta 
(EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) EGR-ohjelman olisi oltava näkyvä, 
ja sen toteutuksessa olisi vaadittava 
enemmän ja parempia tietoja, jotta 
EGR:n asianmukainen tieteellinen 
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arviointi on mahdollista ja jotta vältetään 
hallinnolliset rajoitukset kaupan 
mukautusohjelman toiminnassa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Komission olisi ennen uuden 
kauppasopimuksen tekemistä taattava, 
että ehdotetun sopimuksen vaikutuksia, 
mukaan lukien työmarkkinoiden 
muutokset, analysoidaan etukäteen 
riippumattomasti ja täsmällisesti sekä 
toimialoittain että alueittain, jotta kyetään 
ennakoimaan haittavaikutuksia. 
Mahdollisten kielteisten vaikutusten 
selvittämisellä ennen uuden 
kauppasopimuksen tekemistä voidaan 
myös palauttaa kansalaisten luottamus 
kauppapolitiikkaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c) EGR:llä olisi myös oltava 
suorempi yhteys suoriin ulkomaisiin 
investointeihin, joilla saattaa olla 
kielteisiä sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia unionissa ja jotka 
saattavat vaikuttaa tiettyihin epäreilun 
kaupan käytäntöihin, joihin ei reagoida 
asianmukaisesti puolustusvälineillä. 
Yritykset ja työntekijät, joita asia koskee, 
olisi otettava huomioon aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa koskevien EGR:n 
sääntöjen puitteissa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio teki EGR:n väliarvioinnin 
arvioidakseen, miten ja missä määrin EGR 
saavuttaa tavoitteensa. EGR osoittautui 
tehokkaaksi, ja sillä saavutettiin korkeampi 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
uudelleenintegrointiaste kuin aiemmalla 
ohjelmakaudella. Arvioinnissa todettiin 
myös, että EGR tuottaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Tämä koskee etenkin sen 
määrällisiä vaikutuksia, mikä tarkoittaa, 
että EGR:n tuella ei pelkästään lisätä 
tarjottavien palveluiden määrää ja 
moninaisuutta vaan myös niiden 
intensiteettiä. EGR:n toimet ovat lisäksi 
erittäin näkyviä ja osoittavat toimien 
tuottaman EU:n lisäarvon suoraan suurelle 
yleisölle. Useita haasteitakin kuitenkin 
todettiin. Käyttöönottomenettelyä pidettiin 
liian pitkänä. Lisäksi monet jäsenvaltiot 
ilmoittivat ongelmista 
työntekijävähennyksiin johtanutta 
tapahtumaa koskevan laajan tausta-
analyysin kokoamisessa. Pääasiassa 
rahoitukseen ja institutionaalisiin 
valmiuksiin liittyvät syyt estävät niitä 
jäsenvaltioita, joilla saattaa olla 
mahdollinen EGR-tapaus, hakemasta 
tukea. Syynä saattaa kuitenkin olla pelkkä 
henkilöstön puute – jäsenvaltiot voivat tätä 
nykyä pyytää teknistä apua ainoastaan, jos 
niillä on täytäntöönpantavana EGR-tapaus. 
Koska työntekijävähennyksiä voi tapahtua 
odottamatta, on tärkeää, että jäsenvaltiot 
ovat valmiit toimimaan välittömästi ja 
voivat jättää hakemuksen viipymättä. 
Joissakin jäsenvaltioissa tarvitaan lisäksi 
perusteellisempia institutionaalisten 
valmiuksien kehittämistoimia, jotta 
varmistettaisiin EGR-tapausten tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano. Erityisesti 
harvemmin asutuilla alueilla 500 
menetetyn työpaikan kynnysarvoa 

(12) Komissio teki EGR:n väliarvioinnin 
arvioidakseen, miten ja missä määrin EGR 
saavuttaa tavoitteensa. EGR osoittautui 
tehokkaaksi, ja sillä saavutettiin korkeampi 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
uudelleenintegrointiaste kuin aiemmalla 
ohjelmakaudella. Arvioinnissa todettiin 
myös, että EGR tuottaa eurooppalaista 
lisäarvoa. Tämä koskee etenkin sen 
määrällisiä vaikutuksia, mikä tarkoittaa, 
että EGR:n tuella ei pelkästään lisätä 
tarjottavien palveluiden määrää ja 
moninaisuutta vaan myös niiden 
intensiteettiä. EGR:n toimet ovat lisäksi 
erittäin näkyviä ja osoittavat toimien 
tuottaman EU:n lisäarvon suoraan suurelle 
yleisölle. Useita haasteitakin kuitenkin 
todettiin. Käyttöönottomenettelyä pidettiin 
liian pitkänä, liian monimutkaisena ja 
liian vaivalloisena. Lisäksi monet 
jäsenvaltiot ilmoittivat ongelmista 
työntekijävähennyksiin johtanutta 
tapahtumaa koskevan laajan tausta-
analyysin kokoamisessa. Pääasiassa 
rahoitukseen ja institutionaalisiin 
valmiuksiin liittyvät syyt estävät niitä 
jäsenvaltioita, joilla saattaa olla 
mahdollinen EGR-tapaus, hakemasta 
tukea. Syynä saattaa kuitenkin olla pelkkä 
henkilöstön puute – jäsenvaltiot voivat tätä 
nykyä pyytää teknistä apua ainoastaan, jos 
niillä on täytäntöönpantavana EGR-tapaus. 
Koska työntekijävähennyksiä voi tapahtua 
odottamatta, on tärkeää, että jäsenvaltiot 
ovat valmiit toimimaan välittömästi ja 
voivat jättää hakemuksen viipymättä. 
Joissakin jäsenvaltioissa tarvitaan lisäksi 
perusteellisempia institutionaalisten 
valmiuksien kehittämistoimia, jotta 
varmistettaisiin EGR-tapausten tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano. Erityisesti 
harvemmin asutuilla alueilla 500 
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kritisoitiin liian korkeaksi26. menetetyn työpaikan kynnysarvoa 
kritisoitiin liian korkeaksi26.

__________________ __________________

26 COM(2018) 297 final ja siihen liittyvä 
SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final ja siihen liittyvä 
SWD(2018) 192 final.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissio korostaa EGR:llä olevan 
edelleen tärkeä rooli joustavana rahastona, 
josta tuetaan työpaikkansa laajamittaisissa 
rakenneuudistuksissa menettäneitä
työntekijöitä ja autetaan heitä löytämään 
uusi työpaikka mahdollisimman pian. 
Unionin olisi edelleen tarjottava erityistä 
kertaluonteista tukea helpottamaan 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
integroitumista uudelleen työelämään 
alueilla, aloilla, toimialueilla tai 
työmarkkina-alueilla, joihin kohdistuu 
äkillinen vakava talouden häiriötila. Kun 
otetaan huomioon avoimen kaupan, 
teknologian muutosten tai vähähiiliseen 
talouteen siirtymisen kaltaisten muiden 
tekijöiden vuorovaikutus ja kun näin ollen 
otetaan huomioon, että on yhä vaikeampaa 
nimetä yksi tietty työpaikkojen menetykset 
aiheuttava tekijä, EGR:n käytön on 
tulevaisuudessa perustuttava vain 
rakenneuudistuksen merkittäviin 
vaikutuksiin. Koska EGR:n tarkoituksena 
on tarjota tukea kiireellisissä tilanteissa ja 
odottamattomissa olosuhteissa ja täydentää 
ESR+:n tarjoamaa ennakoivampaa apua, 
sen on pysyttävä joustavana 
erityisvälineenä, joka toimii 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vahvistettujen määrärahojen 
enimmäismäärien ulkopuolella, kuten 
komission tiedonannossa ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, 
puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia: 

(13) Komissio korostaa EGR:llä olevan 
edelleen tärkeä rooli joustavana rahastona, 
josta tuetaan työpaikkansa laajamittaisissa 
rakenneuudistuksissa menettäneitä 
työntekijöitä ja autetaan heitä löytämään 
uusi työpaikka mahdollisimman pian. 
Unionin olisi edelleen tarjottava erityistä 
kertaluonteista tukea helpottamaan 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
integroitumista uudelleen työelämään 
alueilla, aloilla, toimialueilla tai 
työmarkkina-alueilla, joihin kohdistuu 
äkillinen vakava talouden häiriötila. Kun 
otetaan huomioon avoimen kaupan, 
teknologian muutosten, digitalisaation ja 
automaation tai vähähiiliseen talouteen 
siirtymisen kaltaisten muiden tekijöiden 
vuorovaikutus ja kun näin ollen otetaan 
huomioon, että on yhä vaikeampaa nimetä 
yksi tietty työpaikkojen menetykset 
aiheuttava tekijä, EGR:n käytön on 
tulevaisuudessa perustuttava vain 
rakenneuudistuksen merkittäviin 
vaikutuksiin. Koska EGR:n tarkoituksena 
on tarjota tukea kiireellisissä tilanteissa ja 
odottamattomissa olosuhteissa ja täydentää 
ESR+:n tarjoamaa ennakoivampaa apua, 
sen on pysyttävä joustavana 
erityisvälineenä, joka toimii 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vahvistettujen määrärahojen 
enimmäismäärien ulkopuolella, kuten 
komission tiedonannossa ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, 
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monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 
2021–2027” ja sen liitteessä27 todetaan.

puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia: 
monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 
2021–2027” ja sen liitteessä27 todetaan.

__________________ __________________

27 Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja SWD(2018) 171 final 
ja sen liite COM(2018) 321 final.

27 Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja SWD(2018) 171 final 
ja sen liite COM(2018) 321 final.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota heikossa asemassa 
oleviin edunsaajiin, mukaan luettuina 
nuoret ja ikääntyneet työttömät henkilöt ja 
köyhyysvaarassa olevat, kun ne 
suunnittelevat aktiivisten 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
koordinoitua pakettia, koska näillä ryhmillä 
on erityisiä vaikeuksia päästä takaisin 
työmarkkinoille. Sukupuolten tasa-arvon 
periaatetta ja syrjimättömyysperiaatetta, 
jotka kuuluvat unionin perusarvoihin ja 
jotka on sisällytetty Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin, olisi noudatettava ja 
edistettävä EGR:n toteutuksen yhteydessä.

(21) Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota heikossa asemassa 
oleviin edunsaajiin, mukaan luettuina 
nuoret ja ikääntyneet työttömät henkilöt, 
vammaiset henkilöt ja köyhyysvaarassa 
olevat, kun ne suunnittelevat aktiivisten 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
koordinoitua pakettia, koska näillä ryhmillä 
on erityisiä vaikeuksia päästä takaisin 
työmarkkinoille. Sukupuolten tasa-arvon 
periaatetta ja syrjimättömyysperiaatetta, 
jotka kuuluvat unionin perusarvoihin ja 
jotka on sisällytetty Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin, olisi noudatettava ja 
edistettävä EGR:n toteutuksen yhteydessä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
maailmankaupan rakenteessa ilmeneviin 
muutoksiin ja haasteisiin, globaaleihin 
arvoketjuihin, automaatioon ja 
digitalisaatioon sekä työehtojen 
rakenteellisiin muutoksiin. Unionin 
sosiaalinen talous on Euroopan 
sosiaalisen mallin olennainen pilari ja 
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tärkeä väline, jolla parannetaan ihmisten 
mahdollisuuksia selviytyä globalisaation 
ja talouskriisien kielteisistä vaikutuksista. 
Siksi yleisen edun mukaiset 
sosiaalipalvelut ja julkiset palvelut olisi 
jätettävä kauppasopimusten ulkopuolelle, 
ja kauppasopimuksissa olisi turvattava 
oikeus säännellä, järjestää ja tarjota 
julkisia palveluja. Globalisaation ja 
teknologisten innovaatioiden yhdistelmä 
edellyttää, että EGR:n tukea koskevat 
säännöt mukautetaan näihin uusiin 
kaupan, teknologian ja työelämän 
normeihin, ja tästä syystä on erittäin 
tärkeää, että tässä asetuksessa otetaan 
huomioon nämä vuoden 2020 jälkeiset 
haasteet.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta edunsaajia voitaisiin tukea 
tehokkaasti ja nopeasti, jäsenvaltioiden 
olisi kaikin keinoin pyrittävä jättämään 
täydellisiä hakemuksia hakiessaan EGR:n 
rahoitustukea. Jos komissio tarvitsee 
lisätietoja hakemuksen arvioimiseksi, 
lisätietojen toimittaminen olisi rajattava 
ajallisesti.

(22) Jotta edunsaajia voitaisiin tukea 
tehokkaasti ja nopeasti, jäsenvaltioiden 
olisi kaikin keinoin pyrittävä jättämään 
täydellisiä hakemuksia hakiessaan EGR:n 
rahoitustukea. Jos komissio tarvitsee 
lisätietoja hakemuksen arvioimiseksi, 
lisätietojen toimittaminen olisi rajattava 
ajallisesti. Komission olisi myös annettava 
jäsenvaltioille teknistä apua menettelyn 
alkuvaiheissa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Komission olisi helpotettava 
yhteyden saamista kansallisiin ja 
alueellisiin viranomaisiin luomalla 
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erillinen tukipalvelu, joka antaa yleisiä 
tietoja ja selityksiä menettelyistä ja 
hakemuksen jättämiskeinoista. 
Tukipalvelun olisi asetettava saataville 
vakiolomakkeita tilastointia ja 
jatkoanalyyseja varten.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) EGR-tapauksiin ja niistä saatuihin 
tuloksiin liittyviä tiedotus- ja 
viestintätoimia varten olisi annettava 
erityisiä säännöksiä.

(25) EGR-tapauksiin ja niistä saatuihin 
tuloksiin liittyviä tiedotus- ja 
viestintätoimia varten olisi annettava 
erityisiä säännöksiä, koska asianmukainen 
hakuprosessin tunteminen saattaa 
parantaa EGR:n käyttöastetta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan EGR:n tavoitteet, 
unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
jäsenvaltioiden tekemät hakemukset 
EGR:n rahoitustuen saamiseksi 7 artiklassa 
tarkoitettuihin edunsaajiin kohdistuvia 
toimenpiteitä varten.

Siinä vahvistetaan EGR:n tavoitteet, 
unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 
koskevat säännöt ja perusteet, mukaan 
luettuina jäsenvaltioiden tekemät 
hakemukset EGR:n rahoitustuen 
saamiseksi 7 artiklassa tarkoitettuihin 
edunsaajiin kohdistuvia toimenpiteitä 
varten.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla 

Komission teksti Tarkistus

EGR edistää globalisaation ja teknisen 
kehityksen hyötyjen suotuisampaa 

EGR edistää oikeudenmukaista siirtymistä 
ilmastoystävälliseen ja 
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jakautumista auttamalla työttömiksi 
jääneitä työntekijöitä sopeutumaan 
rakenneuudistukseen. Näin EGR edistää 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
nojalla määriteltyjen periaatteiden 
toteuttamista ja lisää sosiaalista ja 
taloudellista yhteenkuuluvuutta alueiden ja 
jäsenvaltioiden välillä.

resurssitehokkaaseen talouteen ja 
globalisaation ja teknisen kehityksen 
hyötyjen suotuisampaa ja 
oikeudenmukaisempaa jakautumista sekä 
uusien teknologioiden kehittämistä 
auttamalla työttömiksi jääneitä 
työntekijöitä sopeutumaan 
rakenneuudistukseen. Näin EGR edistää 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
nojalla määriteltyjen periaatteiden 
toteuttamista ja lisää yhdenvertaisuutta, 
sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta alueiden 
ja jäsenvaltioiden välillä ja yhteiskuntien 
sisällä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EGR:n erityistavoitteena on tarjota 
tukea odottamattomissa merkittävissä 
rakenneuudistuksissa ja eritoten niissä, 
jotka aiheutuvat globalisaatioon liittyvistä 
haasteista, kuten maailmankaupan 
muutoksista, kauppariidoista, rahoitus- tai 
talouskriiseistä tai vähähiiliseen talouteen 
siirtymisestä tai jotka ovat seurausta 
digitalisaatiosta tai automaatiosta. 
Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, joilla 
autetaan heikoimmassa asemassa olevia 
ryhmiä.

2. EGR:n erityistavoitteena on 
menettelyjä joustavoittaakseen ja 
yksinkertaistaakseen tarjota tukea 
merkittävissä rakenneuudistuksissa ja 
eritoten niissä, jotka aiheutuvat 
globalisaatioon liittyvistä haasteista, kuten 
maailmankaupan ja unionin sisäisen 
kaupan muutoksista, markkinoiden 
avaamisesta, suorien ulkomaisten 
investointien mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista, toimintojen ulkomaille 
siirtämisestä, polkumyynnistä, 
kauppariidoista, rahoitus- tai 
talouskriiseistä tai vähähiiliseen talouteen 
siirtymisestä tai jotka ovat seurausta 
digitalisaatiosta tai automaatiosta. 
Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, joilla 
tuetaan heikoimmassa asemassa olevia 
ryhmiä, pk-yrityksiä ja kasvuyrityksiä 
tukikelpoisuuden osalta.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pienillä työmarkkinoilla tai 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti 
kun on kyse hakemuksista, joissa on 
mukana pk-yrityksiä, jos hakijajäsenvaltio 
esittää näistä seikoista asianmukaisen 
selvityksen, tämän artiklan mukaista 
rahoitustukea koskeva hakemus voidaan 
kelpuuttaa, vaikka 1 kohdan a, b tai c
alakohdassa asetetut ehdot eivät täyty 
kokonaan, jos irtisanomisilla on vakava 
vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen tai 
alueelliseen talouteen. Hakijajäsenvaltion 
on täsmennettävä, mikä 1 kohdan a, b tai c
alakohdassa säädetyistä 
toimintakriteereistä ei täyty kokonaan. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
myönnettävien tukien yhteenlaskettu määrä 
saa olla enintään 15 prosenttia EGR:n 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

3. Pienillä työmarkkinoilla tai 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti 
kun on kyse hakemuksista, joissa on 
mukana pk-yrityksiä ja kasvuyrityksiä, jos 
hakijajäsenvaltio esittää näistä seikoista 
asianmukaisen selvityksen, tämän artiklan 
mukaista rahoitustukea koskeva hakemus 
voidaan kelpuuttaa, vaikka 1 kohdan a tai b
alakohdassa asetetut ehdot eivät täyty 
kokonaan, jos irtisanomisilla on vakava 
vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen tai 
alueelliseen talouteen. Hakijajäsenvaltion 
on täsmennettävä, mikä 1 kohdan a ja b 
alakohdassa säädetyistä 
toimintakriteereistä ei täyty kokonaan. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
myönnettävien tukien yhteenlaskettu määrä 
saa olla enintään 15 prosenttia EGR:n 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Digiteollisella aikakaudella tarvittavien 
taitojen jakaminen on kunkin tarjottavan 
yksilöllisten palvelujen paketin pakollinen 
horisontaalinen osa. Koulutuksen taso on 
mukautettava edunsaajan pätevyyksiin ja 
tarpeisiin.

Digiteollisella aikakaudella tarvittavien 
taitojen jakamisen on oltava kunkin 
tarjottavan yksilöllisten palvelujen paketin 
osa. Koulutuksen taso on mukautettava 
edunsaajan pätevyyksiin ja tarpeisiin ja 
paikallisiin työmarkkinoihin.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio pyytää lisätietoja, 
jäsenvaltion on vastattava pyyntöön 
kymmenen työpäivän kuluessa sen 
päivämäärästä. Komissio pidentää kyseistä 
määräaikaa kymmenellä työpäivällä 
asianomaisen jäsenvaltion asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä.

3. Komission olisi annettava 
jäsenvaltioiden pyynnöstä niille teknistä 
apua menettelyn alkuvaiheessa. Jos
komissio pyytää lisätietoja, jäsenvaltion on 
vastattava pyyntöön kymmenen työpäivän 
kuluessa sen päivämäärästä. Komissio 
pidentää kyseistä määräaikaa kymmenellä 
työpäivällä asianomaisen jäsenvaltion 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komission tekninen apu sisältää 
jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, 
seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja 
neuvonnan. Komissio tarjoaa myös tietoa 
ja selkeää ohjeistusta EGR:n käytöstä 
Euroopan ja kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolille. 
Ohjaustoimenpiteisiin voi sisältyä myös 
erityistyöryhmien perustaminen silloin, 
kun jossakin jäsenvaltiossa esiintyy 
vakavia taloudellisia häiriötiloja.

4. Komission tekninen apu sisältää 
jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, 
seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja 
neuvonnan, mukaan lukien tukipalvelun 
käyttöön ottaminen. Komissio tarjoaa 
myös tietoa ja selkeää ohjeistusta EGR:n 
käytöstä Euroopan ja kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolille. 
Ohjaustoimenpiteisiin voi sisältyä myös 
erityistyöryhmien perustaminen silloin, 
kun jossakin jäsenvaltiossa esiintyy 
vakavia taloudellisia häiriötiloja.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ylläpitää ja päivittää 
säännöllisesti kaikilla unionin toimielinten 
virallisilla kielillä käytettävissä olevia 

2. Komissio ylläpitää ja päivittää 
säännöllisesti kaikilla unionin toimielinten 
virallisilla kielillä käytettävissä olevia 
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verkkosivuja, joilla annetaan ajantasaista 
tietoa EGR:stä ja ohjeita hakemusten 
jättämiseen sekä tietoa hyväksytyistä ja 
hylätyistä hakemuksista sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston roolista 
talousarviomenettelyssä.

verkkosivuja, joilla annetaan ajantasaista 
tietoa EGR:stä, ja määrärahojen
saatavuuden perusteista ja ohjeita 
hakemusten jättämiseen sekä tietoa 
hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
roolista talousarviomenettelyssä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki viestintää ja näkyvyyttä koskeva 
materiaali toimitetaan pyynnöstä unionin 
toimielimille, elimille tai virastoille ja että 
unionille myönnetään rojaltimaksuton, 
yksinoikeudeton ja peruuttamaton lisenssi 
käyttää tällaista materiaalia sekä kaikkia 
siihen liittyviä olemassa olevia oikeuksia. 
Lisenssillä myönnetään unionille seuraavat 
oikeudet:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki viestintää ja näkyvyyttä koskeva 
materiaali toimitetaan pyynnöstä unionin 
toimielimille, elimille tai virastoille 
kaikilla virallisilla kielillä ja että unionille 
myönnetään rojaltimaksuton, 
yksinoikeudeton ja peruuttamaton lisenssi 
käyttää tällaista materiaalia sekä kaikkia 
siihen liittyviä olemassa olevia oikeuksia. 
Lisenssillä myönnetään unionille seuraavat 
oikeudet:

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarjottaviin toimenpiteisiin 
myönnettävä EGR:n yhteisrahoitusosuus 
on mukautettava ESR+:n korkeimpaan 
yhteisrahoitusosuuteen kussakin 
jäsenvaltiossa.

2. Tarjottaviin toimenpiteisiin 
myönnettävä EGR:n yhteisrahoitusosuus 
on mukautettava ESR+:n korkeimpaan 
yhteisrahoitusosuuteen kussakin 
jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon, että 
eräiden jäsenvaltioiden 
työmarkkinainstituutiot ovat 
alikehittyneet.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 9 artiklan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella, 
että tämän asetuksen mukaisen 
rahoitustuen edellytykset täyttyvät, se
käynnistää 16 artiklassa säädetyn 
menettelyn viipymättä.

3. Jos komissio toteaa 9 artiklan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella, 
että tämän asetuksen mukaisen 
rahoitustuen edellytykset täyttyvät, se 
käynnistää 16 artiklassa säädetyn 
menettelyn viipymättä ja ilmoittaa asiasta 
hakijajäsenvaltiolle.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tieto siitä, onko irtisanova yritys, 
mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä lukuun 
ottamatta, saanut valtiontukea tai 
aikaisempaa rahoitusta unionin koheesio-
tai rakennerahastoista viimeksi kuluneiden 
viiden vuoden aikana;

(e) tieto siitä, onko irtisanova yritys, 
kasvuyrityksiä, mikroyrityksiä ja pk-
yrityksiä lukuun ottamatta, saanut 
valtiontukea tai aikaisempaa rahoitusta 
unionin koheesio- tai rakennerahastoista 
viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa oma-aloitteisesti 
ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa joka neljäs vuosi arvioinnin EGR:n 
rahoitustuesta.

1. Komissio toteuttaa oma-aloitteisesti 
ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa joka neljäs vuosi EGR:n 
rahoitustuesta arvioinnin, jossa otetaan 
huomioon myös vaikutukset kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla. 

Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin toteuttamiseksi kerättävä 
kaikki saatavilla olevat tiedot EGR-
tapauksista ja tukea saaneista 
työntekijöistä.
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