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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 13
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Vaikka globalisaatiolla onkin kaiken 
kaikkiaan myönteinen vaikutus kasvuun ja 
työpaikkoihin yhteisössä, on suotavaa 
perustaa Euroopan globalisaatiorahasto, 
jäljempänä ’EGR’, jonka kautta yhteisö 
osoittaisi solidaarisuuttaan maailmankaupan 
rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi 
jääneille työntekijöille.

(1) Koska globalisaatio vaikuttaa kasvuun 
ja työpaikkoihin yhteisössä, on suotavaa 
perustaa Euroopan globalisaatiorahasto, 
jäljempänä ’EGR’, jonka kautta yhteisö 
osoittaisi solidaarisuuttaan maailmankaupan 
rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi 
jääneille työntekijöille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muotoillaan johdanto-osan 1 kappale realistisempaan sävyyn.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 14
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Vaikka globalisaatiolla onkin kaiken 
kaikkiaan myönteinen vaikutus kasvuun ja 
työpaikkoihin yhteisössä, on suotavaa 
perustaa Euroopan globalisaatiorahasto, 
jäljempänä ’EGR’, jonka kautta yhteisö 
osoittaisi solidaarisuuttaan maailmankaupan 
rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi 
jääneille työntekijöille.

(1) Vaikka globalisaatiolla onkin kaiken 
kaikkiaan myönteinen vaikutus kasvuun ja 
työpaikkoihin yhteisössä, on suotavaa 
perustaa Euroopan globalisaatiorahasto, 
jäljempänä ’EGR’, jonka kautta yhteisö 
osoittaisi oikeudenmukaisella tavalla 
solidaarisuuttaan maailmankaupan 
rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi 
jääneille työntekijöille.

Or. el

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa ja osoittaa, että EGR:n varoja käytetään oikeudenmukaisesti 
eurooppalaisten työntekijöiden tukemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 15
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Globalisaation kielteisiin vaikutuksiin 
olisi ensisijaisesti puututtava pitkän 
aikavälin kattavalla ja kestävällä yhteisön 
kauppapolitiikan strategialla, jolla 
tähdätään yleisesti korkeatasoisiin 
sosiaalisiin ja ekologisiin standardeihin.

Or. en

Perustelu

Globalisaation kielteisiin työllistämisvaikutuksiin olisi varauduttava ennakoivalla ja 
kestävällä yhteisön kauppapolitiikalla. EGR:n olisi oltava toissijainen väline.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 16
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Rahastosta myönnettävän tuen on 
oltava luonteeltaan dynaamista ja sitä on 
voitava mukauttaa markkinoilla syntyviin 
jatkuvasti muuttuviin ja usein 
ennakoimattomiin tilanteisiin.

Or. el

Perustelu

Kansainvälisillä ja eurooppalaisilla markkinoilla muodostuvat olosuhteet muuttuvat 
jatkuvasti ja ovat usein ennakoimattomia. Rahastoa täytyy voida mukauttaa näiden 
olosuhteiden ja kulloinkin ilmenevien vaatimusten mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 17
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

(1 b) Komission olisi seurattava ja 
tutkittava laajemmin ja jatkuvalta pohjalta 
offshoring-toimintaan liittyviä seikkoja ja 
raportoitava niistä, jotta niiden koko kuva 
tulisi paremmin selville; tähän tarvitaan 
ennusteita sen perusteella, missä määrin 
offshore-kilpailu jo vaikuttaa EU-alueen 
yrityksiin, asianmukaisia ohjelmia tietojen 
keräämiseksi ulkomaille siirtyvien 
työpaikkojen määrissä ja alakohtaisessa 
koostumuksessa esiintyvistä suuntauksista, 
tarkkoja analyysejä offshoring-toiminnan 
taloudellisista vaikutuksista (verotulojen 
menetykset ja työttömäksi jääneiden 
työntekijöiden tukemiseen käytettävät 
sosiaalimenot mukaan luettuina), tietoja 
työntekijöiden uudelleentyöllistymisestä ja 
heidän uusista palkkatasoistaan sekä 
analyysejä yhteisöille koituvista 
laajemmista vaikutuksista.

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan varhaisvaroitusennakointeja ja offshoring-toiminnan vaikutuksia arvioivia tietoja, 
jotta voidaan kehittää asianmukaisia yhteisön politiikan tarjoamia varautumiskeinoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 18
Johdanto-osan 2 kappale 

(2) EGR:n olisi tarjottava erityistä 
kertaluonteista rahoitustukea helpottamaan 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään alueilla tai aloilla, joihin 
kohdistuu äkillinen vakava talouden 
häiriötila.

EGR:n olisi tarjottava erityistä 
kertaluonteista rahoitustukea helpottamaan 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään alueilla tai aloilla, joihin 
globalisaatiosta johtuva rakennemuutos 
vaikuttaa erityisen voimakkaasti.

Or. de

Perustelu

Sekä Euroopan sisämarkkinoiden kehitys että globalisaatio ovat toivottavia prosesseja. 
Sisämarkkinoiden ja globalisaatioprosessin loppuun saattamisen yhteydessä rakenteelliset 
muutokset ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia ja ne johtavat yhdessä parempaan 
resurssien jakoon ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvuun. Sen vuoksi ei voida puhua 
talouden häiriötilasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 19
Johdanto-osan 4 kappale 

(4) EGR:n toimien olisi oltava 
johdonmukaisia ja yhteensopivia muiden 
yhteisön politiikkojen kanssa, ja niissä olisi 
noudatettava sen säännöstöä.

(4) EGR:n toimien olisi oltava 
johdonmukaisia ja yhteensopivia muiden 
yhteisön politiikkojen ja erityisesti 
rakennerahastoista rahoitettavien toimien 
kanssa, ja niissä olisi noudatettava sen 
säännöstöä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 20
Johdanto-osan 5 kappale 

(5) Tämän asetuksen mukaisesti 
rahoitettavat toimet eivät saisi saada 
rahoitustukea muista yhteisön 
rahoitusvälineistä.

(5) Tämän asetuksen mukaisesti 
rahoitettavat toimet eivät saisi saada 
rahoitustukea muista yhteisön 
rahoitusvälineistä. Ne on kuitenkin 
koordinoitava alueellisen yhteistyön 
yhteydessä nykyisten tai suunnitteilla 
olevien nykyaikaistamis- tai 
uudelleenjärjestelytoimien kanssa, 
vaikkakin tällainen koordinointi ei saa 
johtaa EGR:stä rahoitettavien toimien 
rinnakkaiseen tai ylimääräiseen 
hallinnointiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 21
1 artiklan 1 kohta

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, 
jotta yhteisö voi tarjota tukea 
maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi 
jääneille työntekijöille, kun tällaisilla 
työpaikkojen menetyksillä on huomattavan 
haitallinen vaikutus alueelliseen tai 
paikalliseen talouteen.

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, 
jotta yhteisö voi tarjota tukea 
maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi 
jääneille työntekijöille, kun tällaisilla 
työpaikkojen menetyksillä on huomattavan 
haitallinen vaikutus alueellisen tai 
paikallisen talouden teollisuus- ja 
palvelualoilla.

Or. en

Perustelu

Maatalousalalla olisi käytettävä erityisiä YMP:n välineitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 22
2 artiklan johdantokappale

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten EU:hun 
suuntautuvan tuonnin mittavaan 
lisääntymiseen, EU:n markkinaosuuden 
asteittaiseen pienenemiseen jollakin tietyllä 
alalla tai toimintojen siirtämiseen kolmansiin 
maihin, minkä tuloksena:

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten EU:hun 
suuntautuvan tuonnin mittavaan 
lisääntymiseen, EU:n markkinaosuuden 
jyrkkään pienenemiseen jollakin tietyllä 
alalla tai toimintojen siirtämiseen kolmansiin 
maihin, minkä tuloksena: 

Or. en

Perustelu

EGR:ää olisi voitava käyttää EU:n markkinaosuuden äkillisessä ja jyrkässä pienenemisessä, 
joka aiheutuu tässä artiklassa mainituista syistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 23
2 artiklan johdantokappale

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten EU:hun 
suuntautuvan tuonnin mittavaan 
lisääntymiseen, EU:n markkinaosuuden 
asteittaiseen pienenemiseen jollakin tietyllä 
alalla tai toimintojen siirtämiseen kolmansiin 
maihin, minkä tuloksena:

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten EU:hun 
suuntautuvan tuonnin mittavaan 
lisääntymiseen, EU:n markkinaosuuden 
asteittaiseen pienenemiseen jollakin tietyllä 
alalla tai toimintojen siirtämiseen kolmansiin 
maihin tai toiseen EU:n jäsenvaltioon, 
minkä tuloksena:

Or. el

Perustelu

Rahaston toimintaehdoissa on otettava huomioon myös yritysten sisäinen liikkuvuus, jota 
todistetusti tapahtuu jäsenvaltioiden välillä, jotta vältetään irtisanottujen eriävästä kohtelusta 
aiheutuva epäoikeudenmukaisuus siirrettäessä toimintaa EU:n sisällä ja sen ulkopuolelle. 
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Siirtämisen syynä voivat olla halvempi työvoima tai alhaisemmat toimintakustannukset 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 24
2 artiklan a alakohta

(a) vähintään 1 000 työntekijää vähennetään 
yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna 
työntekijät, jotka vähennetään sen 
toimittajien tai jatkojalostajien 
palveluksesta, alueella, jossa työttömyys on 
NUTS III  tasolla mitattuna korkeampi kuin 
EU:n tai kansallinen keskiarvo,

(a) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna 
työntekijät, jotka vähennetään sen 
toimittajien tai jatkojalostajien 
palveluksesta, alueella, jossa työttömyys on 
NUTS III  tasolla mitattuna korkeampi kuin 
EU:n tai kansallinen keskiarvo,

Or. en

Perustelu

1 000 työntekijän raja on lian rajoittava pienempien jäsenvaltioiden yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 25
2 artiklan a alakohta

(a) vähintään 1 000 työntekijää vähennetään 
yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna 
työntekijät, jotka vähennetään sen 
toimittajien tai jatkojalostajien 
palveluksesta, alueella, jossa työttömyys on 
NUTS III -tasolla mitattuna korkeampi kuin 
EU:n tai kansallinen keskiarvo,

(a) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna 
työntekijät, jotka vähennetään sen 
toimittajien tai jatkojalostajien 
palveluksesta, alueella, jossa työttömyys on 
NUTS III -tasolla mitattuna korkeampi kuin 
EU:n tai kansallinen keskiarvo,

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon, kuinka eri kokoisia yritykset eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa 
ovat, 500 työntekijän vähentämisen raja luultavasti täyttää vaatimukset kaikissa 
jäsenvaltioissa ilman, että yhtäläisen kohtelun periaate jäsenvaltioissa vaarantuu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 26
2 artiklan b alakohta

(b) vähintään 1 000 työntekijää vähennetään 
yhdessä tai useammassa NACE 2 -tasolla 
mitatun alan yrityksessä kuuden kuukauden 
aikana, mikä on vähintään 1 prosentti 
alueellisesta työttömyydestä mitattuna 
NUTS II -tasolla.

(b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
yhdessä tai useammassa NACE 2 -tasolla 
mitatun alan yrityksessä kuuden kuukauden 
aikana.

Or. de

Perustelu

Pienten ja keskisuurten yritysten yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuksien 
varmistamiseksi irtisanottujen määrän perustetta olisi laskettava. Toinen peruste on pienissä 
jäsenvaltioissa vallitsevien todellisten olosuhteiden vuoksi vaikeasti toteutettavissa ja se olisi 
näin ollen poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 27
2 artiklan b alakohta

(b) vähintään 1 000 työntekijää vähennetään 
yhdessä tai useammassa NACE 2  tasolla 
mitatun alan yrityksessä kuuden kuukauden
aikana, mikä on vähintään 1 prosentti 
alueellisesta työttömyydestä mitattuna 
NUTS II  tasolla.

(b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
yhdessä tai useammassa NACE 2 tasolla 
mitatun alan yrityksessä kymmenen 
kuukauden aikana, mikä on vähintään 1 
prosentti alueellisesta työttömyydestä 
mitattuna NUTS II -tasolla.

Or. en

Perustelu

Vähintään tuhat irtisanomista on liian korkea kriteeri taloudellisten häiriöiden vakavuuden 
mittaamiseksi, jos tarkoituksena on asetuksen mukaisesti niiden pienten ja keskisuurten 
yritysten tukeminen, jotka tosiasiallisesti kärsivät ensimmäisinä kaupan vapauttamisesta ja 
maailmankaupan rakennemuutosten seurauksista. Ehdotettu kuuden kuukauden aika on liian 
lyhyt taloudellisten häiriöiden vakavuuden arvioimiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 28
2 artiklan b alakohta

(b) vähintään 1 000 työntekijää vähennetään 
yhdessä tai useammassa NACE 2  tasolla 
mitatun alan yrityksessä kuuden kuukauden 
aikana, mikä on vähintään 1 prosentti 
alueellisesta työttömyydestä mitattuna 
NUTS II -tasolla.

(b) vähintään 750 työntekijää vähennetään 
yhdessä tai useammassa NACE 2  tasolla 
mitatun alan yrityksessä kuuden kuukauden 
aikana, mikä on vähintään 1 prosentti 
alueellisesta työttömyydestä mitattuna 
NUTS II -tasolla.

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon, kuinka eri kokoisia yritykset Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa 
ovat, 500 työntekijän vähentämisen raja luultavasti täyttää vaatimukset kaikissa 
jäsenvaltioissa ilman, että yhtäläisen kohtelun periaate jäsenvaltioissa vaarantuu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 29
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Vaikka edellä a) ja b) kohdassa mainitut 
määrälliset perusteet eivät täyttyisikään, 
komissio voi katsoa, että jäsenvaltio voi 
pyytää tukea EGR:stä silloin, kun se on 
asianmukaisesti perusteltua jäsenvaltiossa 
vallitsevien erityisolojen vuoksi.

Or. el

Perustelu

On tärkeää sisällyttää asetukseen ehdokkaiden tukikelpoisuuden poliittinen arviointiperuste, 
jotta tiettyyn lukuun perustuva ankara sääntö ei estä EGR:n tukea tilanteissa, joissa muut 
edellytetyt ennakkoehdot täyttyvät. Esimerkiksi Maltaa ja Kyprosta eivät voi koskea samat 
määrälliset perusteet kuin Saksaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa tai muita suuria 
jäsenvaltioita. Tästä seuraisi, että rahasto olisi jo lähtökohtaisesti vain tiettyjen 
jäsenvaltioiden käytettävissä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 30
3 artikla

Tämän asetuksen nojalla myönnetään 
rahoitustukea toimiin, jotka ovat osa 
koordinoitua yksilöllisten palvelujen 
pakettia, jonka tarkoituksena on integroida 
työttömiksi joutuneet työntekijät uudelleen 
työmarkkinoille, mukaan luettuna:

Tämän asetuksen nojalla myönnetään 
rahoitustukea:

1. toimiin, jotka ovat osa koordinoitua 
yksilöllisten palvelujen pakettia, jonka 
tarkoituksena on integroida työttömiksi 
joutuneet työntekijät uudelleen 
työmarkkinoille, mukaan luettuna

(a) aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet, kuten 
työnhakuneuvonta, ammatillinen ohjaus, 
räätälöity koulutus ja uudelleenkoulutus 
tieto- ja viestintätekniset taidot mukaan 
luettuina, työnvälityspalvelut ja yrittäjyyden 
edistäminen tai tuki itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen;

(a) aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet, kuten 
työnhakuneuvonta, ammatillinen ohjaus, 
räätälöity koulutus ja uudelleenkoulutus 
tieto- ja viestintätekniset taidot mukaan 
luettuina, työnvälityspalvelut ja yrittäjyyden 
edistäminen tai tuki itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen;

(b) erityiset työssä oleville maksettavat 
ajallisesti rajoitetut tulonlisät, kuten 
työnhakuavustukset, liikkuvuusavustukset, 
toimeentulotuki henkilöille, jotka 
osallistuvat koulutustoimiin; sekä tilapäiset 
palkanlisät työntekijöille, jotka ovat 
vähintään 50-vuotiaita ja jotka suostuvat 
palaamaan työmarkkinoille pienemmällä 
palkalla.

(b) erityiset työssä oleville maksettavat 
ajallisesti rajoitetut tulonlisät, kuten 
työnhakuavustukset, liikkuvuusavustukset, 
toimeentulotuki henkilöille, jotka 
osallistuvat koulutustoimiin; sekä tilapäiset 
palkanlisät työntekijöille, jotka ovat 
vähintään 50-vuotiaita ja jotka suostuvat 
palaamaan työmarkkinoille pienemmällä 
palkalla.

1a. mikrorahoitus ja sosiaalista osallisuutta 
edistävät toimet, jotka vahvistavat 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmaa 
(CIP) ja Euroopan yhteisiä resursseja 
mikro- ja keskikokoisten yritysten 
tukemiseksi (JEREMIE), jota Euroopan 
investointirahasto hallinnoi.

Or. en

Perustelu

Osa EGR:n varoista olisi käytettävä nykyisten toimien vahvistamiseen, joiden tavoitteena on 
helpottaa rakennemuutoksiin sopeutumista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 31
3 artiklan a alakohta

(a) aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet, kuten 
työnhakuneuvonta, ammatillinen ohjaus, 
räätälöity koulutus ja uudelleenkoulutus 
tieto- ja viestintätekniset taidot mukaan 
luettuina, työnvälityspalvelut ja yrittäjyyden 
edistäminen tai tuki itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen;

(a) aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet, kuten 
työnhakuneuvonta, ammatillinen ohjaus, 
räätälöity koulutus ja uudelleenkoulutus 
tieto- ja viestintätekniset taidot mukaan 
luettuina ja yrittäjyyden edistäminen tai tuki 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen 
mikroluotot mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Työnvälityspalvelut on poistettu, koska ne ovat erityinen yritysväline, jolla pehmennetään 
työntekijöiden vähentämisestä aiheutuvia vaikutuksia ja joka työnantajien olisi maksettava. 
On lisätty selkeä viittaus mikroluottoihin hyödyllisenä välineenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 32
3 artiklan b alakohta

(b) erityiset työssä oleville maksettavat 
ajallisesti rajoitetut tulonlisät, kuten 
työnhakuavustukset, liikkuvuusavustukset, 
toimeentulotuki henkilöille, jotka 
osallistuvat koulutustoimiin; sekä tilapäiset 
palkanlisät työntekijöille, jotka ovat 
vähintään 50-vuotiaita ja jotka suostuvat 
palaamaan työmarkkinoille pienemmällä 
palkalla.

Poistetaan.

Or. cs

Perustelu

Tämä säännös on asetuksen oikeusperustan vastainen, sillä se koskee sosiaalista hyvinvointia 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion asemesta. Se on myös toissijaisuusperiaatteen 
vastainen, koska tässä tapauksessa yhteisön toimet vain korvaisivat jäsenvaltioiden toimet 
eivätkä tarjoaisi lainkaan lisäarvoa. Lopuksi todettakoon, että on järkevää ohjata EGR:n 
rajalliset varat kyseisen yrityksen kehittämiseen ja irtisanottujen työntekijöiden 
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työmarkkinoille paluun helpottamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 33
3 artiklan b alakohta

(b) erityiset työssä oleville maksettavat 
ajallisesti rajoitetut tulonlisät, kuten 
työnhakuavustukset, liikkuvuusavustukset, 
toimeentulotuki henkilöille, jotka 
osallistuvat koulutustoimiin; sekä tilapäiset 
palkanlisät työntekijöille, jotka ovat 
vähintään 50-vuotiaita ja jotka suostuvat 
palaamaan työmarkkinoille pienemmällä 
palkalla.

(b) erityiset työssä oleville maksettavat 
ajallisesti rajoitetut tulonlisät, kuten 
työnhakuavustukset, liikkuvuusavustukset, 
toimeentulotuki henkilöille, jotka 
osallistuvat koulutustoimiin.

Or. en

Perustelu

Poistetaan ikäsyrjintä, joka rikkoo EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaa ja ylittää sen, 
mikä on asianmukaista ja tarpeen halutun oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi (ks. EY:n
tuomioistuimen tuomio asiassa C-144/04). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 34
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on jätettävä komissiolle 
hakemus EGR:n tuesta kymmenen viikon
kuluessa siitä päivästä, jona 2 artiklassa 
säädetyt EGR:n toiminnan edellytykset 
täyttyvät.

1. Jäsenvaltion on jätettävä komissiolle 
hakemus EGR:n tuesta kahdentoista viikon
kuluessa siitä päivästä, jona 2 artiklassa 
säädetyt EGR:n toiminnan edellytykset 
täyttyvät, ja joka tapauksessa viimeisen 
irtisanomisen päivästä.

Or. el

Perustelu

Määräaikaa on jatkettava, jotta se on riittävä 5 artiklassa edellytettyjen täydellisten ja 
yksityiskohtaisten tietojen keräämiseen. Joka tapauksessa on todettava täysin selkeästi, 
milloin määräaika alkaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 35
5 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) perusteltu analyysi yhteydestä 
työntekijöiden vähentämisten ja 
maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten välillä; osoitus 
vähennettyjen työpaikkojen määrästä; sekä 
selvitys näiden työpaikkojen vähentämisten 
ennakoimattomasta luonteesta;

(a) perusteltu analyysi yhteydestä 
työntekijöiden vähentämisten ja 
maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten välillä sekä
osoitus vähennettyjen työpaikkojen 
määrästä;

Or. de

Perustelu

On vaikea osoittaa, olivatko rakennemuutokset ennakoimattomia vai eivät. Niin ikään myös 
ennakoitavilla massiivisilla rakennemuutoksilla voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 36
5 artiklan 5 kohta

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
perusteella komissio arvioi yhteistyössä 
jäsenvaltion kanssa, täyttyvätkö tämän 
asetuksen mukaisen rahoitustuen 
myöntämistä koskevat edellytykset.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
perusteella komissio arvioi 
kolmenkymmenen päivän kuluessa 
hakemuksen vastaanottamisesta ja
yhteistyössä jäsenvaltion kanssa, täyttyvätkö 
tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen 
myöntämistä koskevat edellytykset.

Or. it

Perustelu

On tärkeää, että asetuksessa todetaan määräaika, jonka kuluessa komission on arvioitava 
hakemusta rahoitustuen myöntämiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 37
6 artiklan 2 kohta

2. EGR:n tuki täydentää jäsenvaltioiden 
toimia kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla. 

2. EGR:n tuki täydentää jäsenvaltioiden 
toimia kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla mukaan lukien, 5 
artiklan mukaisesti, rakennerahastoista 
yhteisrahoitettavat toimet.

Or. en

Perustelu

Se, että EGR:n tuki täydentää rakennerahastoista yhteisrahoitettuja toimia ja että sitä 
koordinoidaan niihin nähden, voi parantaa sekä EGR:n tuen että muiden yhteisön 
politiikkojen johdonmukaisuutta, kuten johdanto-osan 4 ja 5 kappaleissa mainitaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 38
6 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että EGR:n 
rahoitusta saaviin erityisiin toimiin ei saada 
tukea myös muista yhteisön 
rahoitusvälineistä. 

5. Jäsenvaltion on varmistettava, että EGR:n 
rahoitusta saaviin erityisiin toimiin, lukuun 
ottamatta 3 artiklan 1 a kohdassa 
mainittuja toimia, ei saada tukea myös 
muista yhteisön rahoitusvälineistä.

Or. de

Perustelu

Katso 3 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 39
7 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot edistävät naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja varmistavat 
syrjimättömyyden sukupuolen, rodun, 
etnisen alkuperän, uskonnon tai 

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökulman huomioon ottamista 
edistetään EGR:n tuen täytäntöönpanon eri 
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vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella
EGR:n tuen saamisessa.

vaiheissa.

Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät 
asianmukaisiin toimiin kaikenlaisen 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
estämiseksi EGR:n perustamisen eri 
vaiheissa ja etenkin haettaessa siitä tukea.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan syrjimättömyyslauseke vastamaan neuvoston asetuksen 16 artiklan 
sanamuotoa, jolla säädetään yleiset säännökset EAKR:sta, ESR:sta ja koheesiorahastosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 40
10 artiklan 1 kohta

1. Komissio vahvistaa mahdollisimman 
nopeasti, 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen 
erityisesti huomioon vähennettyjen 
työpaikkojen määrän, ehdotetut toimet ja 
arvioidut kustannukset, mahdollisen 
rahoitustuen määrän, joka myönnetään 
käytettävissä olevien varojen rajoissa. 

1. Komissio vahvistaa kolmenkymmenen 
päivän kuluessa jäsenvaltion 5 artiklan 
2 kohdan mukaisesti esittämän 
hakemuksen vastaanottamisesta, 5 artiklan 
5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 
perusteella ja ottaen erityisesti huomioon 
vähennettyjen työpaikkojen määrän, 
ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen rahoitustuen määrän, joka 
myönnetään käytettävissä olevien varojen 
rajoissa.

Määrä saa olla enintään 50 prosenttia 5 
artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Määrä saa olla enintään 50 prosenttia 
5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista kilpailukykyehdon 
täyttävien alueiden osalta ja 70 prosenttia 
lähentymisehdon täyttävien alueiden osalta.

Or. it
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Perustelu

Koska rahastosta on määrä myöntää tukea kiireellisissä tapauksissa globalisaation 
vaikutuksista selviämiseksi, komissio ei voi aikailla päättäessään, myönnetäänkö 
rahoitustukea. Näin ollen asetuksessa on todettava määräaika, jonka kuluessa komission on 
vastattava hakemuksiin EGR:stä myönnettävää rahoitustukea varten.

Kun otetaan huomioon talouskasvun vaihtelu EU:n eri jäsenvaltioissa, näiden vaihtelujen 
olisi heijastuttava myös EGR:n tukeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 41
10 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Määrä saa olla enintään 50 prosenttia
5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Määrä saa olla enintään 75 prosenttia
5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Or. el

Perustelu

Rahoituksen 50 prosentin osuus on hyvin rajallinen, jotta se palvelisi käytännössä tavoitetta, 
jota varten rahasto muodostetaan, eli jotta osoitettaisiin todellista solidaarisuutta 
paikallisille, alueellisille ja kansallisille talouksille, jotka kärsivät globalisaation tuskallisista 
seurauksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 42
20 artiklan 1 kohta

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tarkastella 16 artiklassa säädetyn 
ensimmäisen vuotuisen kertomuksen 
perusteella uudelleen tätä asetusta komission 
ehdotuksen pohjalta sen varmistamiseksi, 
että EGR:n solidaarisuustavoitteet täyttyvät 
ja että sen säännöksissä otetaan riittävästi 
huomioon jäsenvaltioiden taloudelliset, 
sosiaaliset ja alueelliset ominaispiirteet.

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tarkastella 16 artiklassa säädetyn 
ensimmäisen vuotuisen kertomuksen 
perusteella uudelleen tätä asetusta komission 
ehdotuksen pohjalta sen varmistamiseksi, 
että EGR:n solidaarisuustavoitteet täyttyvät 
ja että sen säännöksissä otetaan riittävästi 
huomioon jäsenvaltioiden taloudelliset, 
sosiaaliset ja alueelliset ominaispiirteet. Jos 
havaitaan, että EGR:n tavoitteet eivät täyty 
käytettävissä olevan vuotuisen määrän 
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pohjalta, komissio ehdottaa sen 
mukauttamista.

Or. el

Perustelu

Rahaston toimintaa on arvioitava, jotta selvitetään, kuinka hyvin käytettävissä oleva määrä 
riittää niiden tavoitteiden täyttämiseen, joita varten rahasto luotiin.


