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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018), 

– 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 (A8-0061/2018), 

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 unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava 

dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti; 

C. ottaa huomioon, että Saksa on toimittanut hakemuksen EGF/2017/008 DE/Goodyear 

EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden 646 työntekijävähennyksen vuoksi, jotka 

toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 22 (Kumi- ja muovituotteiden 

valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueella Regierungsbezirk Karlsruhe 

(DE12) Saksassa; 

D. ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

mukaiseen toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää 

vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, 

mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai 

jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat 

työskentelynsä; 

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

säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Saksa on oikeutettu saamaan kyseisen 

asetuksen mukaista rahoitustukea 2 165 231 euroa eli 60 prosenttia 3 608 719 euron 

kokonaiskustannuksista; 

2. toteaa, että Saksan viranomaiset jättivät hakemuksen EGR-rahoitustuen saamiseksi 

6. lokakuuta 2017 ja että Saksan toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai 

sitä koskevan arvionsa valmiiksi 9. helmikuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille 

samana päivänä; 

3. panee merkille, että aasialaisten (Kiina, Taiwan ja Singapore) rengasvalmistajien 

markkinaosuus kasvoi 4 prosentista vuonna 2001 20 prosenttiin vuonna 2013; 

4. toteaa, että Saksa aloitti yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville 

edunsaajille 1. tammikuuta 2018; ottaa huomioon, että kyseisten toimien menoihin 

voidaan näin ollen myöntää EGR:n rahoitustukea; 

5. panee merkille Saksan toteamuksen, jonka mukaan työntekijävähennykset ovat 

yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin 

muutoksiin, jotka vaikuttavat kielteisesti B-segmentin autonrenkaiden tuotantoon 

unionissa; 

6. muistuttaa, että Goodyearin työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia 

kielteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen ja että vähennysten vaikutukset kytkeytyvät 

uudelleen työllistymisen vaikeuksiin, jotka johtuvat työpaikkojen vähyydestä, 

irtisanottujen työntekijöiden vähäisestä koulutustasosta, ammattitaidon kehittämisestä 

nyt hiipuvalla alalla sekä työnhakijoiden suuresta määrästä; 

7. ottaa huomioon, että unionin autotuotanto ja markkinaosuudet ovat pienentyneet 

globalisaation seurauksena; toteaa, että tämän seurauksena Goodyearillä oli B-

segmentissä huomattavaa ylikapasiteettia, joten se joutui sulkemaan yhden Euroopan 

tehtaansa, joka oli alueen suurin työnantaja; panee merkille, että EGR:n avulla voitaisiin 

helpottaa myös joissakin jäsenvaltioissa kutistuvien alojen työntekijöiden rajatylittävää 

liikkuvuutta toisissa jäsenvaltioissa kasvaville aloille; 



8. ottaa huomioon, että hakemus koskee Goodyearin vähentämää 646:ta työntekijää, joista 

useimmat ovat 30–54-vuotiaita; korostaa myös, että merkittävä osa vähennetyistä 

työntekijöistä on 55–64-vuotiaita, joiden taidot soveltuvat tehdasteollisuuden alalle; 

toteaa lisäksi, että noin 300 vähennetyistä työntekijöistä on ammattitaidottomia ja heillä 

on maahanmuuttotausta eikä heillä ole tutkintotodistusta esimerkiksi 

ammattikoulutuksesta, joten he ovat epäsuotuisassa asemassa alueellisilla 

työmarkkinoilla; korostaa, että Waghäuselin alueella, jolla Philippsburgin tehdas 

sijaitsee, on meneillään rakennemuutos; korostaa tätä silmällä pitäen, että EGR:stä 

osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne auttavat näitä 

ryhmiä palaamaan työmarkkinoille; 

9. toteaa, että Saksa suunnittelee kuudenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville 

vähennetyille työntekijöille: i) ammattitaitojen kehittäminen, ii) 

vertaisryhmät/workshopit, iii) yrityksen perustamista koskeva neuvonta, iv) työnhaku, 

v) seurantatoimena toteutettava mentorointi / työllisyyden turvaaminen ja vi) 

koulutusavustus; 

10. toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus yksilöllisten palvelujen koko paketista on 

EGR-asetuksessa asetettu 35 prosentin enimmäismäärä ja että näiden toimien 

edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai 

koulutustoimiin; 

11. pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoitua pakettia laadittaessa 

kuultiin sidosryhmiä, kuten vähennettyjen työntekijöiden, työmarkkinaosapuolten ja 

alueviranomaisten sekä työpaikkaneuvostojen, ammattiyhdistysten ja yritysjohdon 

edustajia; 

12. pitää myönteisenä julkisen työvoimapalvelun päätöstä, jonka mukaan osaamis- ja 

taitostrategian laadinnassa otetaan huomioon sekä työmarkkinoiden tulevat tarpeet että 

kyseisten työntekijöiden pätevyys; 

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; panee tyytyväisenä merkille vakuutuksen, että järjestetyt 

toimenpiteet ovat linjassa Saksan kestävyysstrategian kanssa, ja että elimellä, joka 

perustaa kaksi siirtymäkauden yritystä, on kestävyyssertifikaatti; 

14. toteaa Saksan viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada 

rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen 

rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista 

rahoitettavia toimia; 

15. panee merkille Saksan vahvistaneen, että EGR:n rahoitustuella ei korvata toimia, jotka 

asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten 

nojalla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta 

varten; 

16. pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa 

yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten 

mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-

rahoituksen vaikutuksesta muun muassa uusien työpaikkojen laatuun, kestoon ja 



kestävyyteen sekä itsenäisten yrittäjien ja startup-yritysten määrään ja osuuteen ja 

EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleentyöllistymisasteesta; 

17. muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin 

liittyvien asiakirjojen julkisuus; 

18. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

19. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 
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