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LYHYET PERUSTELUT

Arvioimatta globalisaatiota sen syvällisemmin on kiistämätöntä, että hyötyjen ohella se 
aiheuttaa myös ongelmia. Euroopan unioni yrittää tietenkin reagoida niihin tekemällä erinäisiä 
aloitteita. Nykyiset toimenpiteet ja politiikat eivät kuitenkaan salli unionin korjata täysin 
globalisaation aiheuttamia ongelmia. Jos voidaan olla samaa mieltä siitä, että 
maailmankaupan rakenteen mullistuksia ja niiden työntekijöille aiheuttamia seurauksia 
torjutaan tehokkaimmin ennakoivilla toimilla, kuten uusien työpaikkojen luontiin 
investoinnilla, yritysten tukemisella ja kannustuksella, tieteen ja tutkimuksen rahoituksen 
lisäämisellä, työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisellä ja näin ollen eurooppalaisen 
kilpailukyvyn maailmanlaajuisen kasvamisen edellytysten luomisella, on silti mahdollista 
panna tyytyväisenä merkille Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) perustamishanke ja vielä 
useammasta syystä.

Jos yksi komission tarkoituksista on lähettää myönteinen signaali eli näyttää, että yhteisön 
toimielimet ja jäsenvaltiot haluavat osallistua niiden ongelmien ratkaisuun, jotka liittyvät 
kansainvälisten kaupan kehitykseen ja tämän kehityksen työtekijöille aiheuttamiin 
jälkiseurauksiin, voimme hyväksyä tämän pyrkimyksen. Vaikka tiedetään, että EGR:n 
voimavarat ovat rajoitetut, ja lisäksi edellytetään, että rahastoon liittyvät kriteerit ja säännöt 
ovat avoimia ja mahdollisimman yksinkertaisia, rahastolla voi rajoitetuista varoistaan 
huolimatta olla edes tiettyä vaikutusta. Lisäksi on pidettävä mielessä useat tekijät, jotka 
säätelevät EGR:n toimintaa ja tapaa, jolla se ymmärretään. Esimerkiksi tuen saannin, 
edellytysten ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasavertaisuus kaikille jäsenvaltioille (pienille ja 
suurille) sekä mahdollisuus antaa tukea ongelmatilanteissa ei pelkästään suurille vaan ennen 
kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka kokevat eniten heilahteluja ja jotka lisäksi 
muodostavat murskaavan enemmistön ja yritysrakenteen perustan Euroopan unionissa.

Nämä ja muut näkökohdat ovat perusteena muutoksiin ja mukauttamisiin, joita ehdotetaan 
komission alun perin esittämään, EGR-hanketta koskevaan tekstiin. EGR:n rahoitustuen 
kelpoisuuskriteerit ovat eräs varsin kiistanalainen kohta. Komission ehdotus saa pelkäämään, 
että sillä voidaan loukata tasapuolisen kohtelun periaatetta Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
ja myös niiden yritysten kokoon katsomatta, jotka voivat mahdollisesti saada EGR:n 
rahoitustukea. On pidettävä esimerkiksi mielessä, että 99 prosenttia Euroopan unionin 
yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja että 92 prosenttia niistä 
työllistävät korkeintaan kymmenen henkilöä. Tämän takia on toivottavaa muuttaa kriteereitä, 
jotka antavat vähintään 1 000 työntekijän yrityksille mahdollisuuden saada EGR:n 
rahoitustukea. Muiden kriteerien kanssa yhdessä tämä ehto myös vaikeuttaisi huomattavasti 
niiden Euroopan unionin pienten jäsenvaltioiden mahdollisuutta saada tukea rahastosta, jotka 
ovat jo ilmaisseet varauksensa keskustelujen aikana.

Yhtä kiistanalainen on myös EGR:n toimintaperiaate tuotannon siirtämisessä kolmansiin 
maihin. Se, että rahasto ei tukisi työpaikkojen menetystä, joka aiheutuu toimintojen siirrosta 
Euroopan unionin sisällä, vaikka tällaisten, edullisempien tuotanto-olojen etsinnästä johtuvien 
siirtojen seuraukset olisivat samanlaiset, johtaisi tiettyjen "heikommassa asemassa olevien 
kerrosten" syntymiseen työttömien keskuuteen. Lisäksi ongelma pahentuisi entisestään, kun 
Euroopan unionin suunniteltu seuraava laajentuminen (hyvin pian Bulgariaan ja Romaniaan) 
tapahtuu. On olemassa myös riski, että yritykset suosivat tuotannon siirtoa Euroopan unionin 
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ulkopuolelle, mikä varmasti ei ole unionin etujen mukaista. Jos halutaan, että EGR on rahasto, 
jolla reagoidaan nopeasti talouden ennakoimattomiin ja äkillisiin muutoksiin, kriteereiden on 
oltava yksinkertaiset ja määrärahojen hyväksymis- ja käyttömenettelyn on oltava erittäin 
nopea. On erittäin vaikeaa yhdistää näitä periaatteita komission ehdotukseen, vaikka tietyt 
ITRE-valiokunnan tekemät tarkistusehdotukset tähtäävät juuri tähän suuntaan.

Valmistelijan mielestä on tärkeää, että työnantajien ja eri jäsenvaltioiden instituutioiden 
lisäksi myös työmarkkinaosapuolet osallistuvat aktiivisesti EGR:n perustamisprosessiin ja sitä 
seuraavaan käyttöprosessiin. Kuulemisen jälkeen niiden mielipiteet olisi sisällytettävä 
päätöksentekoprosessiin. On kiinnitettävä enemmän huomiota työntekijäjoukkoon, jolla 
korkean ikänsä puolesta on enemmän vaikeuksia työmarkkinoilla ja jonka määrä kasvaa 
jatkuvasti Euroopan unionissa. Noin 50-vuotiaiden henkilöiden on vaikea löytää työpaikkaa 
tai tietyssä määrin vaihtaa alaa. Valmistelijan mielestä ei kuitenkaan ole suotavaa asettaa 
tarkkaa 50 vuoden ikärajaa, sillä näiden ongelmien kanssa painivien henkilöiden ikä vaihtelee 
tämän kynnysarvon molemmin puolin. On lisäksi otettava huomioon niiden ammattien 
erikoispiirteet, joissa työntekijät katsotaan "iäkkäiksi" ja "vähemmän hyödyllisiksi" ennen 
kuin he ovat saavuttaneet yleisesti hyväksytyn ikärajan. Alkuperäiseen ehdotukseen tehdyissä 
tarkistuksissa pyritään myös ottamaan huomioon kansallisen lainsäädännön ominaispiirteet, 
kuten eläkkeelle jääminen.

ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelijan mielestä eräs tärkeä edellytys EGR:n 
olemassaololle ja toiminnalle on myös yksityiskohtainen ja objektiivinen arvio kyseisen 
välineen toiminnasta verrattuna sen alkuperäiseen tavoitteeseen ja tarvittaessa kriteereiden 
(mukaan luettuna talousarvion lisääminen) soveltaminen saadun kokemuksen perusteella, 
jotta EGR:sta ei tule puhtaasti muodollista ja byrokraattista aloitetta, joka ei hyödytä 
Euroopan unionin jäsenvaltioita eikä niiden kansalaisia.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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.

(2) Euroopan parlamentin aiheesta "EU:n 
valmistusteollisuutta vahvistavat 
toimintapuitteet — Yhtenäisempi 
lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan" 
5. heinäkuuta 2006 antaman 
päätöslauselman mukaisesti, jossa se panee 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tyytyväisenä merkille Euroopan 
globalisaatiorahaston perustamisen ja 
vaatii, että rahastolla autetaan 
globalisaation vuoksi irtisanottuja 
työntekijöitä löytämään uusi työpaikka, 
EGR:n olisi tarjottava erityistä 
kertaluonteista rahoitustukea helpottamaan 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään alueilla tai aloilla, joihin 
kohdistuu äkillinen vakava talouden 
häiriötila.

Perustelu

Euroopan parlamentti hyväksyi 4. heinäkuuta 2006 aihetta "EU:n valmistusteollisuutta 
vahvistavat toimintapuitteet – Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan" käsitelleen 
mietinnön (esittelijä: Joan Calabuig Rull) äänestyksen aikana 33 kohdan tarkistuksen jälkeen 
sanamuodon: "Euroopan parlamentti, joka (...) panee tyytyväisenä merkille" EGR:n 
perustamisen. 

Tarkistus 2
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, jossa 
työvoimakustannukset ovat alhaisemmat, 
minkä tuloksena: 

Perustelu

Kriteeri, jolla säädetään, että komissio voisi rohkaista yrityksiä siirtämään toimintonsa 
mieluummin kolmansiin maihin kuin EU:n jäsenvaltioihin, mikä olisi vastoin yhteisön 
politiikkaa. Päätös, että rahasto antaa tukea vain, jos toiminnot siirretään yhteisön 
ulkopuolelle, voisi herättää epäoikeudenmukaisuutta niiden työntekijöiden keskuudessa, jotka 
on irtisanottu yhteisön sisällä tapahtuneen toimintojen siirron tai uudelleenjärjestelyn 
seurauksena. Maltillisessa kriteerissä olisi huomioitava EU:n jäsenvaltioiden välinen 
epäsuhta, joka liittyy taloudellisen kehityksen suunnitelmaan ja unionin seuraavan 
laajentumisen valmisteluun.
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Tarkistus 3
2 artiklan a kohta

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

Perustelu

Ehto irtisanoa 1 000 työntekijää vaikuttaa vaikealta toteuttaa, jos haluamme noudattaa tasa-
arvoa pienten ja keskisuurten yritysten tukemisessa. Tämä kriteeri on lisäksi myös liian 
rajoittava EU:n pienille jäsenvaltioille.

Tarkistus 4
2 artiklan b kohta

(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, mikä on vähintään 0,5 prosenttia
alueellisesta työttömyydestä mitattuna 
NUTS II -tasolla.

Perustelu

Ehto irtisanoa 1 000 työntekijää vaikuttaa vaikealta toteuttaa, jos haluamme noudattaa tasa-
arvoa pienten ja keskisuurten yritysten tukemisessa. Tämä kriteeri on lisäksi myös liian 
rajoittava EU:n pienille jäsenvaltioille. EGR:n määrärahat olisi jaettava ennen kaikkea 
tilanteen ratkaisemiseen alueilla, joilla on suurin työttömyys, jotta vältetään alueiden välisten 
erojen kasvaminen. 

Tarkistus 5
3 artiklan a kohta

(a) aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet, kuten 
työnhakuneuvonta, ammatillinen ohjaus, 
räätälöity koulutus ja uudelleenkoulutus 
tieto- ja viestintätekniset taidot mukaan 

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

taidot mukaan luettuina, työnvälityspalvelut 
ja yrittäjyyden edistäminen tai tuki 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, 
varustettuna liitännäistoimenpiteillä;

Perustelu

On tärkeää ottaa mukaan aktiiviset liitännäistoimenpiteet, kuten lastenhoito työntekijöiden 
ammatillisen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen tapauksessa, varsinkin naisten ja 
yksinhuoltajien kohdalla. Pätevöittäminen on usein yksinkertaisempaa ja ehkä edullisempaa 
kuin uudelleenkoulutus ja sille on kysyntää työmarkkinoilla esimerkiksi teknisillä aloilla.

Tarkistus 6
3 artiklan b kohta

(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 iäkkäille työntekijöille ottaen 
huomioon ammattien ominaispiirteet ja 
kansalliset erikoispiirteet.

Perustelu

Työntekijöitä ei pitäisi rohkaista palaamaan työmarkkinoille pienemmällä palkalla tilapäisten 
palkanlisien sijaan, jotka eivät tuo pitkän aikavälin näkökulmaa. Ei ole suotavaa asettaa 
tarkkaa ikärajaa (50 vuotta), sillä ikä, jolloin työntekijät kohtaavat vaikeuksia 
työmarkkinoille pääsyssä, vaihtelee suuremman ikähaarukan välillä ammattien 
ominaispiirteiden ja kansallisten erikoispiirteiden mukaisesti.

Tarkistus 7
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, joka täyttää 2 artiklassa 
säädetyt EGR:n toiminnan edellytykset, on 
ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle ja
on sen jälkeen jätettävä komissiolle 
hakemus EGR:n tuesta kymmenen viikon 
kuluessa siitä päivästä, jona 2 artiklassa 
säädetyt EGR:n toiminnan edellytykset 
täyttyvät. 
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan vauhdittaa valmistelua ja nopeuttaa samalla EGR:n toimintaa 
rahaston tavoitteen mukaisesti, joka on puuttua nopeasti maailmanlaajuisten muutosten 
aiheuttamiin mullistuksiin maailmankaupan rakenteessa. Sillä halutaan lisäksi antaa parempi 
kokonaisnäkemys varoista, jotka rahaston on vapautettava.

Tarkistus 8
5 artiklan 2 kohdan f alakohta

(f) menettelyt, joita noudatetaan 
työmarkkinosapuolten kuulemiseksi;

f) menettelyt, joita noudatetaan 
työmarkkinosapuolten kuulemiseksi, sekä 
niiden kannat; 

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan työmarkkinosapuolten merkityksen vahvistamista ja mielenkiinnon 
lisäämistä antamalla niille vastuuta EGR:n varojen jakamista koskevassa 
päätöksentekoprosessissa.

Tarkistus 9
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 sekä yhteisön muista 
rahoitusvälineistä annettavaa 
rakennetukea.

Perustelu

Alkuperäisessä luonnoksessa ei oteta riittävästi huomioon EGR:n tavoitetta, joka on 
täydentää yhteisön nykyistä politiikkaa ja olemassa olevia rahoitusvälineitä, joilla halutaan 
puuttua maailmantalouden kehitykseen.

Tarkistus 10
8 artiklan 1 kohta

1. Komission aloitteesta EGR:ää voidaan 
käyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavan seurannan, tiedotuksen, 
hallinnollisen ja teknisen tuen, 
tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin 
rahoitukseen määrällä, joka on enintään 

1. Komission aloitteesta EGR:ää voidaan 
käyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavan seurannan, tiedotuksen, 
hallinnollisen ja teknisen tuen, 
tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin 
rahoitukseen määrällä, joka on enintään 
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0,35 prosenttia kyseisenä vuonna 
käytettävissä olevista määrärahoista.

0,30 prosenttia kyseisenä vuonna 
käytettävissä olevista määrärahoista.

Perustelu

Ehdotettu raja on liian korkea, jos otetaan huomioon, että komission teknisen avun määrä on 
asetettu tuleville vuosille 0,25 prosenttiin rakennerahastojen kohdalla ja 0,20 prosenttiin 
solidaarisuusrahaston kohdalla.

Tarkistus 11
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 mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään kuuden viikon 
kuluessa 5 artiklan 2 kohdassa vahvistetut 
ehdot täyttävän hakemuksen 
vastaanottamispäivästä, 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 70 prosenttia
5 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Perustelu

Koska kyse on EU:n tuesta, jolla halutaan auttaa jäsenvaltioita lieventämään äkillisten 
mullistusten seurauksia maailmankaupan rakenteessa, ainakaan pienillä jäsenvaltioilla ei ole 
aina heti saatavilla talousarviomäärärahoja, joita tarvitaan yhteisrahoituksen 
varmistamiseksi. Pisimmän mahdollisen määräajan asettamisella komission päätökselle 
halutaan nopeuttaa EGR:n rahoitustukihakemuksen tutkintamenettelyä.

Tarkistus 12
12 artiklan 2 kohta

2. Komissio esittää ehdotukset erissä 
budjettivallan käyttäjälle.

2. Komissio voi esittää perustelluista syistä
ehdotukset erissä budjettivallan käyttäjälle.

Kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä 
vähintään yhden neljänneksen EGR:n 
vuotuisesta enimmäismäärästä on oltava 

Kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä 
vähintään yhden neljänneksen EGR:n 
vuotuisesta enimmäismäärästä on oltava 
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käytettävissä, jotta voidaan kattaa ilmenevät 
tarpeet vuoden loppuun saakka.

käytettävissä, jotta voidaan kattaa ilmenevät 
tarpeet vuoden loppuun saakka.

Perustelu

Ehdotusten esittäminen erissä ilman perusteltuja syitä saattaa hidastaa tarpeettomasti 
hyväksyntämenettelyä ja täten rahoitustuen maksamista, mikä on vastoin EGR:n tavoitteita, 
sillä EGR on väline reagoida nopeasti maailmankaupan rakenteen mullistuksiin. Määräajan 
siirtämisellä 1 päivään syyskuuta varmistetaan, että EGR:n määrärahoja on vielä riittävästi 
saatavilla kalenterivuoden lopussa.
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