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Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus 
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Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen 

käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus) 

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017), 

– 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 budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0248/2017), 

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä 

voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien 

                                                 
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. 



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; 

C. toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan 

saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä 

käyttöönottokriteeri, vahvistetaan unionin rahoitusosuudeksi 60 prosenttia 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 Espanja jätti hakemuksen EGF/2017/001 ES/Castilla y León 

rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun työntekijöitä oli vähennetty NACE 

Rev. 2:n kaksinumerotasoon 5 (Kivihiilen ja ruskohiilen louhinta) luokitellulla 

toimialalla NUTS 2 -tason alueella Kastilia ja León (ES41); ottaa huomioon, että 

339 irtisanotun työntekijän ja 125:n työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan alle 

30-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että 

työntekijöitä vähentäneet yritykset olivat Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de 

Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto 

SL ja Unión Minera del Norte SA; 

E. ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan 

toimintakriteerien nojalla ja että nämä kriteerit poikkeavat 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa esitetystä tukikelpoisuuskriteeristä, jossa edellytetään, että vähintään 

500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka 

toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä toimialalla ja 

sijaitsevat yhdellä NUTS 2 -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä NUTS 2 -tason 

alueella; 

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa 

säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Espanja on oikeutettu saamaan 

kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 002 264 euroa eli 60 prosenttia 

1 670 440 euron kokonaiskustannuksista; 

2. toteaa, että Espanjan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 

20. tammikuuta 2017 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 2. kesäkuuta 2017 ja 

ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä; 

3. palauttaa mieliin, että viimeisten kymmenen vuoden aikana sekä unionin 

kivihiilentuotanto että kivihiilen maailmanmarkkinahinta ovat laskeneet rajusti, minkä 

vuoksi kivihiilen tuonti EU:n ulkopuolisista maista on lisääntynyt ja monista EU:n 

kivihiilikaivoksista on tullut kannattamattomia ja ne on ollut pakko sulkea; toteaa, että 

nämä kehityskulut ovat olleet Espanjassa vielä voimakkaampia ja ne ovat johtaneet 



hiilikaivosalan uudelleenjärjestelyihin ja muutoksiin; korostaa, että kriisin seuraukset 

kaivosalalla ovat vaikuttaneet vakavasti Kastilia ja Leónin alueen työllisyyteen, ja 

huomauttaa, että vuosien 2010 ja 2016 välisenä aikana oli suljettava kymmenen 

kaivosyritystä yksin Kastilia ja Leónissa; 

4. panee merkille, että Espanjan viranomaiset pyysivät poikkeusta 4 artiklan 1 kohdan 

b alakohdasta sillä perusteella, että alue, jolla työntekijävähennykset on tehty, koostuu 

syrjäisessä ja harvaan asutussa Cantabrian vuoristolaaksossa sijaitsevista pienistä 

eristyneistä kaupungeista, joista useimmat ovat hyvin riippuvaisia kivihiilen louhinnasta 

ja joista on heikot yhteydet muualle, joten alueen voidaan katsoa muodostavan 

asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut pienet työmarkkinat; 

5. korostaa erityisesti Leónin ja Palencian maakuntien pohjoisosien erittäin alhaista 

väestötiheyttä, vuoristoalueen ongelmia ja vaikeaa työllisyystilannetta; on huolestunut 

väestön nopeasta vähenemisestä, joka on ollut suhteellisesti suurinta alle 25-vuotiaiden 

joukossa; 

6. toteaa, että rahoitustuen kohteena on 339 vähennettyä työntekijää, joista 97 prosenttia 

on miehiä; 

7. suhtautuu myönteisesti Espanjan päätökseen tarjota 125:lle työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä 

palveluja; ymmärtää, että näihin palveluihin sisältyy tuki oman yrityksen perustamisesta 

kiinnostuneille; 

8. toteaa, että toimien tueksi on tarkoitus laatia tutkimus työpaikkojen luomisesta ja 

tuottavista toiminnoista Kastilia ja Leónin alueella, jotta voidaan määritellä paremmin 

paketissa tarkoitetut aloitteet; 

9. toteaa, että Espanja suunnittelee tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille 

työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille kuudenlaisia 

toimenpiteitä, joita ovat i) tervetulo- ja tiedotustilaisuudet, ii) ammatillinen ohjaus ja 

neuvonta, iii) tehostettu työnhakuneuvonta, iv) monialaisia taitoja ja osaamista koskeva 

koulutus ja ammatillinen koulutus, v) yrittäjyyden edistäminen ja vi) tuki yrityksen 

perustamiseen sekä kannustinohjelma; 

10. toteaa, että kannustimien osuus yksilöllisten toimien koko paketista on 19,53 prosenttia 

eli selvästi alle asetuksessa säädetyn 35 prosentin enimmäismäärän; toteaa, että näiden 

toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti 

työnhaku- tai koulutustoimiin; 

11. panee merkille, että tarjottavaan koulutukseen sisältyy työnhakutekniikoita käsitteleviä 

kursseja, yksilöllisiä ja sosiaalisia taitoja sekä tieto-ja viestintätekniikkaa koskevaa 

koulutusta ja vieraiden kielten opetusta ja että ammatillisessa koulutuksessa keskitytään 

joko parantamaan kaivostoimintaan liittyviä taitoja, jotka saattavat olla hyödyllisiä 

muilla aloilla, tai pyritään kehittämään taitoja muita aloja varten, joita ovat esimerkiksi 

maaseutualueiden matkailu- ja majoitusala, louhosten ympäristön ennallistaminen, 

uudelleenmetsitys ja maisemointi; 

12.  pitää myönteisenä sidosryhmien, kuten ammattiliittojen, yrittäjäjärjestöjen, taloudellisen 

kehityksen, innovoinnin, rahoituksen ja yritysten kansainvälistymisen alueviraston ja 

alueellisen julkisen työvoimapalvelun alaisen julkisen säätiön, kuulemista, joka 



järjestettiin aluetasolla yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimiseksi; 

suhtautuu myönteisesti siihen, että naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 

syrjimättömyyden periaatteita sovelletaan EGR:stä rahoitettaviin toimiin osallistumisen 

yhteydessä ja EGR:n toteuttamisen aikana; 

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

EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä 

tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään 

talouteen siirtymisen kanssa; 

14. on tyytyväinen siihen, että saatavilla oleviin kannustimiin kuuluu avustuksia niille, 

joilla on huollettavia, koska tällä on todennäköisesti positiivinen vaikutus sukupuolten 

väliseen tasapainoon; kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaiset tiedot tämän 

mahdollisuuden käytöstä; 

15. muistuttaa, että unionin kansantaloudet tarvitsevat kiireellistä muutosta ja että on 

tuettava siihen liittyviä työpaikkoja Pariisin ilmastosopimus (COP 21) huomioon ottaen; 

16. pitää tärkeänä käynnistää tiedotuskampanjoita, jotta saavutetaan työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka olisivat oikeutettuja osallistumaan 

toimenpiteisiin, ja varmistetaan mahdollisuuksien mukaan sukupuolten välinen 

tasapaino; 

17. kehottaa komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, 

millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, 

sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksista muun muassa 

työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta 

uudelleenintegroitumisasteesta; 

18. toteaa Espanjan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada 

avustusta muista unionin rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että 

tukikelpoiset toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia; 

19. toistaa, 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; 

20. on tyytyväinen siihen, että toimintasuunnitelmaan sisältyy seuranta-aloite, johon 

sosiaalialan toimijoiden on määrä voida osallistua; toteaa, että aloitteen tarkoituksena on 

varmistaa, että ehdotus pannaan täytäntöön noudattaen osana aloitetta toteutettavan, 

ammattikoulutuksen vaatimuksia ja toimintamahdollisuuksia koskevan tutkimuksen 

suosituksia, ja huolehtia myönnettyjen määrärahojen moitteettomasta käytöstä; 

21. muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin 

liittyvien asiakirjojen julkisuus; 

22. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

23. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 



LIITE 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta 

– EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus 

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/1372.) 

 


