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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus Euroopan globalisaatiorahastoa (jäljempänä EGR) koskevaksi uudeksi 
asetukseksi (2014–2020) sisältää monia tervetulleita muutoksia verrattuna tällä hetkellä 
voimassa olevaan asetukseen (EY) N:o 1927/20061. Asetuksen soveltamisalaa esimerkiksi 
laajennetaan kattamaan määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, työttömiksi joutuvat 
vuokratyöntekijät sekä mikroyritysten ja pk-yritysten omistaja-johtajat ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat. Samalla ehdotus kuitenkin myös monimutkaistaa EGR:n hallintoa, eikä se 
ole riittävän laaja EGR:n toiminnan tehokkuuden ja vakauden takaamiseksi. Tässä lausunnossa 
noudatetaan "vastinetta rahalle" -periaatetta. Siinä pyritään parantamaan EGR:n hallintoa siten, 
että EU:n rajalliset budjettivarat voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin ja että ne tuovat 
entistä enemmän "eurooppalaista lisäarvoa". Tässä lainsäädäntöä koskevassa lausunnossa 
esitetyillä tarkistuksilla pyritään ensinnäkin EGR:n yksinkertaistamiseen, toiseksi EGR:n 
houkuttelevuuden parantamiseen jäsenvaltioiden valitsemana välineenä, kolmanneksi 
parantamaan työttömiksi joutuneiden työntekijöiden uudelleentyöllistämisen tuloksia ja 
neljänneksi takaamaan riittävät varat työttömien työntekijöiden koulutusta varten, kun otetaan 
huomioon jatkuvan rahoituskriisin vaikutukset sekä globalisoitumisen aiheuttamat paineet.

Soveltamisala

Asetus (EY) N:o 1927/2006 keskittyy "työntekijöihin" ensimmäisenä sellaisten 
työmarkkinoilla toimivien henkilöiden luokkana, johon globalisoituminen, suuret 
rakennemuutokset ja odottamattomat kriisit vaikuttavat. Komission ehdotuksella laajennetaan 
EGR:n toimintaa niin, että se kattaa paitsi pysyvässä ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat 
työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat ja pk-yritysten omistaja-johtajat (täysin perustellusti), 
myös viljelijät, joihin kansainväliset kauppasopimukset vaikuttavat. Budjettivaikutusten kannalta 
viljelijöiden ottaminen mukaan todennäköisesti muuttaa EGR:n teollisuuden mukautusvälineestä 
maatalouden mukautusvälineeksi, koska jopa 5/6 kokonaisrahoituksesta osoitetaan 
maataloudelle. Perustelujen mukaan EGR toimii edelleen monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella, ja sen määrä on enintään 3 miljardia euroa (vuoden 2011 hinnoin), mistä enintään 
2,5 miljardia voidaan ohjata maatalouden tukemiseen. Maatalouden ottaminen mukaan 
monimutkaistaa rahaston hallintoa (maatalouden pääosasto osallistuu menettelyyn työllisyyden 
pääosaston ohella, kullekin uudelle kansainväliselle kauppasopimukselle on hyväksyttävä 
delegoituja säädöksiä jne.) ja ohjaa varoja teollisuudelta maatalouden mukauttamiseen (mikä on 
YMP:n päätavoite). Lisäksi se muuttaa EGR:n alkuperäistä tarkoitusta globalisoitumisen ja 
kriisien ennakoimattomiin seurauksiin reagoimisesta hyvin ennakoitavissa oleviin tilanteisiin 
reagoimisen suuntaan (kansainvälisillä maatalouden alan kauppasopimuksilla on ennustettavia 
vaikutuksia, jotka eivät sinänsä liity globalisoitumisen vaikutuksiin).

Unionin yhteisrahoitusaste

Nykyisen oikeusperustan mukaisesti EGR:ää hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, 
ja täydentävyysperiaatteen mukaisesti EU ja jäsenvaltiot antavat kummatkin 50 prosenttia 
tarvittavasta rahoituksesta. Vuonna 2009 EGR-asetukseen sisällytettiin väliaikainen 
"kriisitilanteen poikkeus", joka antoi jäsenvaltioille mahdollisuuden lisätä EU:n 
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yhteisrahoitusosuutta aina 65 prosenttiin 31. joulukuuta 2011 mennessä esitettyjen hakemusten 
osalta. Koska EU:n yhteisrahoituksen pysyvästä nostamisesta 65 prosenttiin ei päästy 
yksimielisyyteen, ehdotetaan "porrastusta", jossa yhteisrahoitusosuus on tavallisesti 
50 prosenttia, mutta mahdollisuus nostaa yhteisrahoitusta 65 prosenttiin annetaan jäsenvaltioille, 
joissa ainakin yksi NUTS II -alue on "lähentymisalue" (alueellinen BKT on vähemmän kuin 
75 prosenttia EU:n keskiarvosta). Jäsenvaltiot ja etenkin velkakriisin pahimmin koettelemat 
jäsenvaltiot ovat eri foorumeilla toistuvasti vaatineet EU:n yhteisrahoitusasteen pysyvää 
nostamista. Itse asiassa yhteisrahoitusasteen nostaminen 50 prosentista 65 prosenttiin 
vuonna 2009 oli tärkein tekijä, joka aiheutti hakemusten määrän voimakkaan kasvun. Samalla 
EGR-rahoituksesta tuli jäsenvaltioiden kannalta houkuttelevampi Euroopan sosiaalirahastoon 
(ESR) ja erilaisiin kansallisen tason aktiivisiin työmarkkinatoimiin nähden. 

Jäsenvaltiot, joiden rahoitustilanne on erittäin epävakaa

Asetuksessa N:o 1311/2011 neuvoston asetuksen N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen 
rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta 
kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta säädetään 
mahdollisuudesta lisätä unionin yhteisrahoituksen osuutta 10 prosenttiyksikköä, jotta voidaan 
helpottaa unionin rahoituksen hallintaa, auttaa nopeuttamaan investointeja jäsenvaltioissa ja 
käyttää unionin rahoitus täysimääräisesti ja tehokkaasti. Vaikka asetus liittyykin ensisijaisesti 
Euroopan sosiaalirahastoon, Euroopan aluekehitysrahastoon ja koheesiorahastoon, valmistelija 
katsoo, että se pitäisi laajentaa koskemaan myös Euroopan globalisaatiorahastoa.

Valmistelijan kanta

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen 
vuoden 2012 talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa (04 05 01) maksumäärärahoja 
50 000 000 euroa. Valmistelija palauttaa mieliin, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, 
jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja niin, 
ettei niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, koska siitä saattaisi koitua 
haittaa EGR:n tavoitteiden saavuttamiselle.

Valmistelija pitää myös valitettavana neuvoston päätöstä estää laajentamasta 
"kriisipoikkeusta", joka mahdollistaa unionin yhteisrahoitusosuuden lisäämisen 65 prosenttiin 
ohjelman kustannuksista 31. joulukuuta 2011 jälkeen esitettyjen hakemusten osalta, ja 
kehottaa neuvostoa esittämään toimenpidettä uudelleen viipymättä.

Tässä lausunnossa keskitytään seuraaviin kysymyksiin:
 maatalousalan jättäminen asetusluonnoksen ulkopuolelle, koska se ei vastaa asetuksen 

tavoitteita, ja maatalouden pääosastolle ehdotetun budjettikohdan mahdollinen poistaminen
 unionin yhteisrahoitusasteen kohottaminen 65 prosenttiin kaikkien jäsenvaltioiden osalta 

ilman porrastusta ja niin, että osuutta voidaan vielä lisätä 10 prosenttiyksikköä sellaisten 
jäsenvaltioiden tapauksessa, joilla on vakavia rahoitusvakauteen liittyviä vaikeuksia, 
noudattaen asetuksen N:o 1311/2011 sääntöjä

 unionin jäsenvaltioille antaman rahoitustuen ennakkomaksun osuuden nostaminen 
50 prosentista 65 prosenttiin sen jälkeen, kun päätös unionin rahoitustuesta on tullut 
voimaan

 soveltamiskynnyksen madaltaminen 500 menetetystä työpaikasta 200 työpaikkaan
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 jälkiarviointijakson pidentäminen kahteen vuoteen (24 kuukauteen), mikä mahdollistaa 
tuettujen hankkeiden paremman kokonaisarvioinnin ja erityisesti 
uudelleentyöllistymisasteen entistä paremman arvioinnin.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti katsoi 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten"1, että jollei vuoden 2013 
jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön nykyisiä poliittisia 
painopisteitään, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin. 
Parlamentti huomautti, että vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin viisi prosenttia vuoden 2013 
tasoon verrattuna, voidaan vain 
rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
noudatetaan. Parlamentti haastoi 
neuvoston – ellei se kannata tätä 
lähestymistapaa – määrittämään selvästi, 
mitkä sen poliittisista painopisteistä tai 
hankkeista voitaisiin kokonaan hylätä 
niiden todistetusta eurooppalaisesta 
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lisäarvosta huolimatta.
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2011)0266.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Euroopan parlamentti katsoi 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten"1, että Euroopan 
globalisaatiorahaston avulla on 
onnistuttu osoittamaan EU:n 
yhteisvastuuta ja tarjoamaan EU:n tukea 
globalisaation ja maailmanlaajuisen 
talous- ja rahoituskriisin 
haittavaikutusten vuoksi irtisanotuille 
työntekijöille ja että siksi se pitäisi 
säilyttää uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. Euroopan 
parlamentti totesi kuitenkin, että 
globalisaatiorahaston tuen 
täytäntöönpanomenettelyt vievät liikaa 
aikaa ja ovat liian monimutkaisia. Se 
kehotti komissiota ehdottamaan keinoja 
yksinkertaistaa ja lyhentää näitä 
menettelyjä tulevaisuudessa.
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio tunnustetaan EGR:n 
rooli joustavana rahastona, josta tuetaan 
työpaikkansa menettäneitä työntekijöitä ja 
autetaan heitä löytämään uusi työpaikka 
mahdollisimman pian. Unionin olisi 
1 päivästä tammikuuta 2014 31 päivään 
joulukuuta 2020 ulottuvan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana edelleen tarjottava 
erityistä kertaluonteista tukea helpottamaan 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään alueilla, aloilla tai 
työmarkkinoilla, joihin kohdistuu äkillinen 
vakava talouden häiriötila. Koska EGR:n 
tarkoituksena on tarjota tukea kiireellisissä 
tilanteissa ja odottamattomissa 
olosuhteissa, se olisi pidettävä 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella.

(3) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio tunnustetaan EGR:n 
rooli joustavana rahastona, josta tuetaan 
työpaikkansa menettäneitä työntekijöitä ja 
autetaan heitä löytämään uusi työpaikka 
mahdollisimman pian. Unionin olisi 
1 päivästä tammikuuta 2014 31 päivään 
joulukuuta 2020 ulottuvan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana edelleen tarjottava 
erityistä kertaluonteista tukea helpottamaan 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään alueilla, aloilla tai 
työmarkkinoilla, joihin kohdistuu äkillinen 
vakava talouden häiriötila. Vuosina 2007–
2013 saatujen kokemusten perusteella on 
kuitenkin syytä muuttaa osittain EGR:n 
soveltamisalaa ja joitakin sen 
käyttöönottoon liittyviä järjestelyjä. Koska 
EGR:n tarkoituksena on tarjota tukea 
kiireellisissä tilanteissa ja 
odottamattomissa olosuhteissa, sille 
myönnetyt varat olisi pidettävä 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen perusteella määriteltyjen 
sitoumuksien enimmäismäärien
ulkopuolella ja niitä täydentävinä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan parlamentti katsoi 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten"1, että on olennaisen tärkeää 
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säilyttää tilapäiseen käyttöön tarkoitetut 
erityisvälineet (joustoväline, Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa, ja korosti, että on 
noudatettava unionin menetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville.
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2011)0266.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiedonannon Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio mukaisesti 
EGR:n toiminta-alaa olisi laajennettava 
siten, että sen kautta voitaisiin helpottaa 
maataloustuottajien sopeutumista uuteen 
markkinatilanteeseen, jonka maatalouden 
alan kansainväliset kauppasopimukset 
aiheuttavat ja jonka seurauksena 
maataloustuottajat muuttavat tai 
merkittävästi mukauttavat 
maataloustoimintaansa, jotta voidaan 
auttaa heitä parantamaan rakenteellista 
kilpailukykyään tai helpottaa heidän 
siirtymistään muuhun kuin 
maataloustoimintaan.

Poistetaan.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen 
asemesta, että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta EGR säilyttäisi Euroopan 
laajuisen luonteensa, työntekijöille 
myönnettävää EGR-tukea koskeva 
hakemus pitäisi voida esittää, kun 
vähennettyjen työntekijöiden määrä ylittää 
tietyn vähimmäisarvon. Pienillä 
työmarkkinoilla, kuten pienissä 
jäsenvaltioissa ja syrjäisillä alueilla, ja 
poikkeuksellisissa olosuhteissa hakemuksia 
voidaan esittää myös vähennettyjen 
työntekijöiden määrän ollessa pienempi. 
Komission olisi määritettävä 
maataloustuottajiin sovellettavat kriteerit 
suhteessa kunkin kauppasopimuksen 
seurauksiin.

(6) Jotta EGR säilyttäisi Euroopan 
laajuisen luonteensa, työntekijöille 
myönnettävää EGR-tukea koskeva 
hakemus pitäisi voida esittää, kun 
vähennettyjen työntekijöiden määrä ylittää 
tietyn vähimmäisarvon. Pienillä 
työmarkkinoilla, kuten pienissä 
jäsenvaltioissa ja syrjäisillä alueilla, ja 
poikkeuksellisissa olosuhteissa hakemuksia 
voidaan esittää myös vähennettyjen 
työntekijöiden määrän ollessa pienempi.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
hakemukset omalla kielellään ja jollakin 
unionin toimielimissä käytetyllä 
työkielellä, jotta voidaan lyhentää aikaa, 
jota komissio tarvitsee hakemuksien 
arvioimiseksi.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vähennetyiksi tulleiden työntekijöiden 
pitäisi voida hyötyä EGR:stä 
työsopimuksen tai -suhteen tyypistä 
riippumatta. Tätä asetusta sovellettaessa 
olisi sen vuoksi pidettävä vähennettyinä 
työntekijöinä myös vähennetyiksi tulleita 
määräaikaisella sopimuksella 
työskenteleviä ja vuokratyöntekijöitä sekä 
toimintansa lopettavia mikro- sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten omistaja-johtajia 
ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä 
maataloustuottajia, jotka muuttavat tai 
mukauttavat toimintaansa 
kauppasopimusten synnyttämässä 
uudessa markkinatilanteessa.

(7) Vähennetyiksi tulleiden työntekijöiden 
pitäisi voida hyötyä EGR:stä 
työsopimuksen tai -suhteen tyypistä 
riippumatta. Tätä asetusta sovellettaessa 
olisi sen vuoksi pidettävä vähennettyinä 
työntekijöinä myös vähennetyiksi tulleita 
määräaikaisella sopimuksella 
työskenteleviä ja vuokratyöntekijöitä 
samoin kuin mikro- sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten omistaja-johtajia ja 
toimintansa lopettamaan joutuvia
itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen 
asemesta, että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maataloustuottajien osalta EGR:n 
toiminta-alaan olisi sisällytettävä 
edunsaajat, joihin unionin GATT-
sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti 
tekemät kahdenväliset sopimukset tai 
Maailman kauppajärjestön tehdyt 
monenväliset sopimukset vaikuttavat. 
Tällaisia ovat maataloustuottajat, jotka 
muuttavat tai mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa ajanjaksona, joka 

Poistetaan.
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alkaa tällaisten kauppasopimusten 
parafoimisesta ja päättyy kolme vuotta 
niiden täysimääräisen täytäntöönpanon 
jälkeen.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) EGR:n rahoitustuki olisi keskitettävä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
joilla pyritään integroimaan irtisanotut 
työntekijät nopeasti takaisin työelämään 
joko entisellä toiminta-alalla tai sen 
ulkopuolella, maatalous mukaan luettuna.
Sen vuoksi olisi rajoitettava rahassa 
maksettavien avustusten sisällyttämistä 
koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin.

(9) EGR:n rahoitustuki olisi keskitettävä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
joilla pyritään integroimaan irtisanotut 
työntekijät nopeasti takaisin työelämään 
joko entisellä toiminta-alalla tai sen 
ulkopuolella. Sen vuoksi olisi rajoitettava 
rahassa maksettavien avustusten 
sisällyttämistä koordinoituun yksilöllisten 
palvelujen pakettiin.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) EGR:n rahoitustuki olisi keskitettävä 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 

(9) EGR:n rahoitustuki olisi keskitettävä 
pitkäaikaista työllistymistä helpottaviin
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joilla pyritään integroimaan irtisanotut 
työntekijät nopeasti takaisin työelämään 
joko entisellä toiminta-alalla tai sen 
ulkopuolella, maatalous mukaan luettuna. 
Sen vuoksi olisi rajoitettava rahassa 
maksettavien avustusten sisällyttämistä 
koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin.

aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
joilla pyritään integroimaan irtisanotut 
työntekijät nopeasti takaisin työelämään 
joko entisellä toiminta-alalla tai sen 
ulkopuolella. Sen vuoksi olisi rajoitettava 
rahassa maksettavien avustusten 
sisällyttämistä koordinoituun yksilöllisten 
palvelujen pakettiin sellaisten muiden 
toimenpiteiden lisäksi, jotka kuuluvat 
kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimuksien nojalla 
jäsenvaltioiden tai yrityksien vastuualaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koordinoitua aktiivisten 
työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden 
pakettia kootessaan jäsenvaltioiden olisi 
keskityttävä toimenpiteisiin, jotka selvästi 
parantavat vähennettyjen työntekijöiden 
työllistettävyyttä. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä siihen, että vähintään 
50 prosenttia kohteena olevista 
työntekijöistä integroituu uudelleen 
työelämään tai ryhtyy harjoittamaan uutta 
toimintaa 12 kuukauden kuluessa 
hakemuksen päivämäärästä.

(10) Koordinoitua aktiivisten 
työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden 
pakettia kootessaan jäsenvaltioiden olisi 
keskityttävä toimenpiteisiin, jotka selvästi 
parantavat vähennettyjen työntekijöiden 
työllistettävyyttä. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä siihen, että vähintään 
50 prosenttia kohteena olevista 
työntekijöistä integroituu 
mahdollisuuksien mukaan uudelleen 
pitkäaikaisesti ja pysyvästi työelämään tai 
ryhtyy harjoittamaan uutta toimintaa 
12 kuukauden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta vähennettyjä työntekijöitä 
voitaisiin tukea tehokkaasti ja nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi kaikin keinoin 
pyrittävä esittämään täydellisiä 

(11) Jotta vähennettyjä työntekijöitä 
voitaisiin tukea tehokkaasti ja nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi kaikin keinoin 
pyrittävä esittämään täydellisiä 
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hakemuksia. Lisätietoja pitäisi toimittaa 
vain poikkeustapauksissa ja rajoitetussa 
ajassa.

hakemuksia. Lisätietoja pitäisi toimittaa 
vain poikkeustapauksissa ja rajoitetussa 
ajassa. Jäsenvaltioita ja komissiota 
kehotetaan tekemään tiivistä yhteistyötä 
8 artiklassa määriteltyjen 
käyttöönottopyyntöjen tarkastelua 
koskevien määräaikojen noudattamiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti EGR:n 
rahoitustuella ei pitäisi korvata 
tukitoimenpiteitä, joita voidaan suunnata 
vähennetyille työntekijöille unionin 
rakennerahastoista tai muista unionin 
politiikoista tai ohjelmista.

(12) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti EGR:n 
rahoitustuella ei pitäisi korvata tai toistaa
tukitoimenpiteitä, joita voidaan suunnata 
vähennetyille työntekijöille unionin 
rakennerahastoista tai muista unionin 
politiikoista tai ohjelmista. EGR:stä olisi 
myönnettävä ainoastaan rajoitettua ja 
kertaluonteista tukea, kun taas muiden 
unionin politiikkojen ja ohjelmien 
mukaisesti olisi myönnettävä pitkäaikaista 
tukea.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voitaisiin varmistaa, ettei 
jäsenvaltion osarahoituksen puute haittaa 
unionin solidaarisuuden osoittamista 
työntekijöille, rahoitusosuutta olisi 
porrastettava siten, että paketin ja sen 
täytäntöönpanon kustannuksiin 
myönnetään pääsääntöisesti 50 prosentin 
rahoitusosuus, jota voidaan nostaa
65 prosenttiin, kun kyse on hakemuksista, 
joita esittävien jäsenvaltioiden alueella 
ainakin yksi NUTS II -tason alue on 

(14) Jotta voitaisiin varmistaa, ettei 
jäsenvaltion osarahoituksen puute haittaa 
unionin solidaarisuuden osoittamista 
työntekijöille, rahoitusosuutta olisi 
nostettava 65 prosenttiin.
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tukikelpoinen rakennerahastojen 
lähentymisperiaatteen mukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltiot ja etenkin velkakriisin pahoin koettelemat jäsenvaltiot ovat toistuvasti vaatineet 
EU:n yhteisrahoitusasteen pysyvää nostamista. Itse asiassa yhteisrahoitusasteen nostaminen 
50 prosentista 65 prosenttiin vuonna 2009 oli tärkein tekijä, joka aiheutti hakemusten määrän 
voimakkaan kasvun. Samalla EGR-rahoituksesta tuli jäsenvaltioiden kannalta houkuttelevampi 
Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) ja erilaisiin kansallisen tason aktiivisiin työmarkkinatoimiin 
nähden.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi olisi menot katsottava 
tukikelpoisiksi joko siitä päivästä, jona 
jäsenvaltiolle aiheutuu hallintomenoja 
EGR:n toteutuksesta, taikka siitä päivästä, 
jona jäsenvaltio ryhtyy tarjoamaan 
yksilöllisiä palveluja, tai 
maataloustuottajien tapauksessa siitä 
päivästä, jona annetaan komission säädös 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(15) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi olisi menot katsottava 
tukikelpoisiksi joko siitä päivästä, jona 
jäsenvaltiolle aiheutuu hallintomenoja 
EGR:n toteutuksesta, taikka siitä päivästä, 
jona jäsenvaltio ryhtyy tarjoamaan 
yksilöllisiä palveluja.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan kattaa kunkin vuoden 
viimeisinä kuukausina ilmenevät tarpeet, 
on syytä varmistaa, että 1 päivänä 
syyskuuta on käytettävissä vähintään yksi 
neljännes EGR:n vuotuisesta 
enimmäismäärästä. Loppuvuoden aikana 
myönnettäviä rahoitustukia jaettaessa 
olisi otettava huomioon 

(16) Jotta voidaan kattaa kunkin vuoden 
viimeisinä kuukausina ilmenevät tarpeet, 
on syytä varmistaa, että 1 päivänä 
syyskuuta on käytettävissä vähintään yksi 
neljännes EGR:n vuotuisesta 
enimmäismäärästä.
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maataloustuottajien tukemiselle 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vahvistettu enimmäismäärä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta voidaan kattaa tarpeet, jotka 
tulevat esille erityisesti kunkin vuoden 
ensimmäisten kuukausien aikana, jolloin 
mahdollisuudet siirtää varoja muista 
budjettikohdista ovat erityisen heikkoja, 
EGR:ää koskevasta budjettikohdasta olisi 
asetettava saataville asianmukaisia 
maksumäärärahoja vuotuisen 
talousarviomenettelyn yhteydessä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden ja EGR:n 
päätöksentekoprosessiin osallistuvien 
unionin toimielinten olisi vähennettyjen 
työntekijöiden edun nimissä pyrittävä 
kaikin keinoin lyhentämään käsittelyaikaa 
ja yksinkertaistamaan menettelyjä.

(18) Vähennettyjen työntekijöiden edun 
nimissä tuen olisi oltava dynaamista ja se 
olisi annettava käyttöön mahdollisimman 
pian ja tehokkaasti. Jäsenvaltioiden ja 
EGR:n päätöksentekoprosessiin 
osallistuvien unionin toimielinten olisi 
pyrittävä kaikin keinoin lyhentämään 
käsittelyaikaa ja yksinkertaistamaan 
menettelyjä, jotta voidaan varmistaa 
EGR:n käyttöönottoa koskevien päätösten 
sujuva ja nopea hyväksyminen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta komissio voisi jatkuvasti seurata 
EGR:n tuella saatuja tuloksia, 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava väli- ja 
loppukertomus EGR:n toteuttamisesta.

(19) Jotta parlamentti voisi toteuttaa 
poliittisia valvontatoimia ja komissio voisi 
jatkuvasti seurata EGR:n tuella saatuja 
tuloksia, jäsenvaltioiden olisi sopivina 
ajanjaksoina toimitettava väli- ja 
loppukertomus EGR:n toteuttamisesta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
niiden laajuuden ja vaikutusten takia 
toteuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
niiden laajuuden ja vaikutusten takia 
toteuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja se olisi näin ollen 
sisällytettävä asianmukaiseen 
budjettikohtaan,

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EGR:n tavoitteena on edistää talouskasvua 
ja työllisyyttä unionissa antamalla 
unionille mahdollisuus osoittaa 
solidaarisuutta globalisaatiosta johtuvien 
maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten, maatalouteen 

EGR:n tavoitteena on edistää talouskasvua, 
kehitystä, työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta unionissa antamalla unionille 
mahdollisuus osoittaa solidaarisuutta 
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten tai 
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vaikuttavien kauppasopimusten tai
odottamattoman kriisin vuoksi 
vähennetyille työntekijöille sekä tukea 
heidän nopeaa integroitumistaan takaisin 
työelämään taikka heidän 
maataloustoimintansa muuttamista tai 
mukauttamista.

odottamattoman kriisin vuoksi 
vähennetyille työntekijöille tai tämän 
asetuksen mukaisesti sellaisiksi katsotuille 
henkilöille sekä tukea heidän nopeaa 
integroitumistaan takaisin vakaisiin, 
kestäviin ja laadukkaisiin työpaikkoihin 
taikka heidän toimintansa muuttamista tai 
mukauttamista.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteillä, joille rahastosta 
myönnetään rahoitustukea 2 artiklan a ja 
b alakohdan mukaisesti, on pyrittävä 
varmistamaan, että vähintään 50 prosenttia 
toimenpiteisiin osallistuvista työntekijöistä 
löytää vakaan työpaikan vuoden kuluessa 
hakemuksen päivämäärästä.

Toimenpiteillä, joille rahastosta 
myönnetään rahoitustukea 2 artiklan a ja 
b alakohdan mukaisesti, on pyrittävä 
varmistamaan, että vähintään 50 prosenttia 
toimenpiteisiin osallistuvista työntekijöistä 
löytää pitkäaikaisen vakaan työpaikan 
vuoden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työntekijät, jotka muuttavat tai 
mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa ajanjaksona, joka 
alkaa siitä, kun unioni parafoi 
asianomaisella maatalouden alalla 
tehtävän, kaupan 
vapauttamistoimenpiteitä sisältävän 
sopimuksen, ja päättyy, kun kyseisten 
toimenpiteiden täysimääräisestä 
täytäntöönpanosta on kulunut kolme 
vuotta, sillä edellytyksellä, että kyseiset 
kauppatoimenpiteet johtavat yhden tai 
useamman maataloustuotteen unioniin 
suuntautuvan tuonnin huomattavaan 

Poistetaan.
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lisääntymiseen, johon liittyy kyseisten 
tuotteiden hintojen merkittävä lasku 
unionin tai tapauksen mukaan 
kansallisella tai alueellisella tasolla.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’työntekijällä’ tarkoitetaan mikro- sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten omistaja-
johtajia sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia 
(myös maataloustuottajia) ja kaikkia 
yritystoiminnassa toimivia talouden jäseniä 
edellyttäen, että maataloustuottajien 
tapauksessa he olivat jo tuottaneet asiaan 
liittyvän kauppasopimuksen kattamaa 
tuotosta ennen kuin asianomaista alaa 
koskevat toimenpiteet oli pantu 
täytäntöön.

(d) 'työntekijällä' tarkoitetaan mikro- sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten omistaja-
johtajia sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia 
ja kaikkia yrityksessä toimivia talouden 
jäseniä edellyttäen, että he olivat jo 
osallistuneet toimintaan, johon 
paikallisen, alueellisen tai kansallisen 
taloudellisen tilanteen heikentyminen on 
vaikuttanut välittömästi.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mitä tulee maataloustuottajiin, jos Poistetaan.
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komissio, kun kauppasopimus on 
parafoitu käytettävissään olevien tietojen 
ja analyysien pohjalta katsoo, että 
2 artiklan c alakohdan mukaisen tuen 
edellytykset todennäköisesti täyttyvät 
huomattavan monen maataloustuottajan 
kohdalla, se antaa 24 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa nimetään 
tukikelpoiset alat tai tuotteet, määritellään 
tapauksen mukaan vaikutusten kohteena 
olevat maantieteelliset alueet, 
vahvistetaan enimmäismäärä 
mahdolliselle unionin tason tuelle, 
vahvistetaan maataloustuottajia koskevat 
viiteajanjaksot ja tukikelpoisuusehdot ja 
menojen tukikelpoisuuspäivämäärät sekä 
määräaika, johon mennessä hakemukset 
on toimitettava, ja tarpeen mukaan 
näiden hakemusten sisältö 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos mikro- sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten omistaja-johtajat ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat muuttavat tai 
maataloustuottajat mukauttavat aiempaa 
toimintaansa, tilannetta pidetään tämän 
asetuksen mukaisesti työntekijöiden 
vähentämisenä.

4. Jos mikro- sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten omistaja-johtajat ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat muuttavat tai 
mukauttavat aiempaa toimintaansa, 
tilannetta pidetään tämän asetuksen 
mukaisesti työntekijöiden vähentämisenä.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Kun kyse on mikro- sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten omistaja-johtajista 
tai itsenäisistä ammatinharjoittajista (myös 
maataloustuottajista), vähentäminen 
lasketaan joko siitä päivästä, jolloin 
toiminta lakkaa jonkin 2 artiklassa 
mainitun tekijän vuoksi ja kansallisen 
lainsäädännön tai hallinnollisten 
määräysten mukaisesti määriteltynä, tai 
päivästä, jona komissio antaa delegoidun 
säädöksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

(c) Kun kyse on mikro- sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten omistaja-johtajista 
tai itsenäisistä ammatinharjoittajista, 
vähentäminen lasketaan joko siitä päivästä, 
jolloin toiminta lakkaa jonkin 2 artiklassa 
mainitun tekijän vuoksi ja kansallisen 
lainsäädännön tai hallinnollisten 
määräysten mukaisesti määriteltynä.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hakijajäsenvaltio voi tarjota EGR:n tuella 
yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja 
asianomaisille työntekijöille, joita voivat 
olla

Hakijajäsenvaltio voi tarjota EGR:n tuella 
yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja 
asianomaisille työntekijöille, joita voivat 
olla

(a) kaikki työntekijät, jotka ovat tulleet 
5 artiklan mukaisesti vähennetyiksi 
4 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa säädetyn 
ajanjakson kuluessa

(a) kaikki työntekijät, jotka ovat tulleet 
5 artiklan mukaisesti vähennetyiksi 
4 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyn 
ajanjakson kuluessa

(b) työntekijät, jotka tulevat vähennetyiksi 
ennen tai jälkeen ajanjakson, joka on 
vahvistettu 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tai 2 kohdassa, jos 4 artiklan 

(b) työntekijät, jotka tulevat vähennetyiksi 
ennen tai jälkeen ajanjakson, joka on 
vahvistettu 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tai 2 kohdassa, jos 4 artiklan 
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2 kohdan nojalla tehty hakemus poikkeaa 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
vahvistetuista kriteereistä

2 kohdan nojalla tehty hakemus poikkeaa 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
vahvistetuista kriteereistä.

(c) maataloustuottajat, jotka muuttavat tai 
mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa unionin 
parafoitua kauppasopimuksen, jota 
tarkoitetaan 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti annetussa delegoidussa 
säädöksessä.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rahoitustukea voidaan myöntää aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, jotka ovat osa 
koordinoitua yksilöllisten palvelujen 
pakettia, jonka tarkoituksena on helpottaa 
kohteena olevien vähennettyjen 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
palkkatyöhön tai itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen taikka 
maataloustuottajien tapauksessa aiemman 
toiminnan muuttamista tai mukauttamista. 
Koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin voivat kuulua etenkin seuraavat:

Rahoitustukea voidaan myöntää aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, jotka ovat osa 
koordinoitua yksilöllisten palvelujen 
pakettia, jonka tarkoituksena on helpottaa 
kohteena olevien vähennettyjen 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
palkkatyöhön tai itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen taikka aiemman 
toiminnan muuttamista tai mukauttamista. 
Koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin voivat kuulua etenkin seuraavat:

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) erityiset kestoltaan rajoitetut (b) erityiset kestoltaan rajoitetut 
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toimenpiteet, kuten työnhakuavustukset, 
työnantajille suunnatut 
työllistämiskannustimet, 
liikkuvuusavustukset sekä toimeentulo- tai 
koulutusavustukset (myös avustukset 
hoitajille tai lomituspalveluihin), joiden 
kaikkien kesto on rajattu dokumentoidun 
aktiivisen työnhaun tai elinikäiseen 
oppimiseen tai koulutukseen liittyvien 
toimien kestoon

toimenpiteet, kuten työnhakuavustukset, 
työnantajille suunnatut 
työllistämiskannustimet, 
liikkuvuusavustukset sekä toimeentulo- tai 
koulutusavustukset (myös avustukset 
hoitajille), joiden kaikkien kesto on rajattu 
dokumentoidun aktiivisen työnhaun tai 
elinikäiseen oppimiseen tai koulutukseen 
liittyvien toimien kestoon

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kestoltaan rajoitetut avustukset, 
joilla kannustetaan erityisesti nuoria 
työntekijöitä hankkimaan korkeampi 
koulutus.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investoinneista aineelliseen omaisuuteen 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
yrityksen perustamista taikka toiminnan 
muuttamista tai mukauttamista varten saa 
syntyä kustannuksia enintään 35 000 euroa.

Investoinneista aineelliseen omaisuuteen 
itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
yrityksen perustamista taikka toiminnan 
muuttamista tai mukauttamista varten saa 
yleisesti syntyä kustannuksia enintään 
35 000 euroa.

Perustelu

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
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explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8n artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
täydellinen hakemus 12 viikon kuluessa 
siitä päivästä, jona 4 artiklan 1 tai 
2 kohdassa vahvistetut edellytykset 
täyttyvät, tai tapauksen mukaan ennen 
komission 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
asettamaa määräaikaa. Poikkeuksellisissa 
ja asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa hakijajäsenvaltio voi 
täydentää hakemustaan lisätiedoilla 
kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä, minkä jälkeen komissio 
arvioi hakemuksen käytettävissä olevien 
tietojen pohjalta. Komissio saattaa 
hakemusta koskevan arviointinsa 
päätökseen kahdentoista viikon kuluessa 
päivästä, jona se vastaanottaa täydellisen 
hakemuksen tai (puutteellisen hakemuksen 
tapauksessa) kuuden kuukauden kuluttua 
alkuperäisen hakemuksen jättöpäivästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
täydellinen hakemus omalla kielellään ja 
yhdellä unionin toimielinten työkielellä
10 viikon kuluessa siitä päivästä, jona 
4 artiklan 1 tai 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät. Poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa 
hakijajäsenvaltio voi täydentää 
hakemustaan lisätiedoilla 
neljän kuukauden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä, minkä jälkeen komissio 
arvioi hakemuksen käytettävissä olevien 
tietojen pohjalta Komissio saattaa 
hakemusta koskevan arviointinsa 
päätökseen yhdeksän viikon kuluessa 
päivästä, jona se vastaanottaa täydellisen 
hakemuksen tai (puutteellisen hakemuksen 
tapauksessa) viiden kuukauden kuluttua 
alkuperäisen hakemuksen jättöpäivästä sen
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. 
Komission ja asianomaisen jäsenvaltion 
on tehtävä kaikkensa näiden 
määräaikojen noudattamiseksi.

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perusteltu analyysi työntekijöiden 
vähentämisen yhteydestä maailmankaupan 
rakenteiden merkittäviin muutoksiin, 
odottamattoman kriisin aiheuttamiin 
alueellisen, paikallisen tai kansallisen 
talouden vakaviin häiriöihin taikka 
jäsenvaltion maatalousalan uuteen 
markkinatilanteeseen, joka on seurausta 
Euroopan unionin GATT-sopimuksen 
XXIV artiklan mukaisesti parafoiman 
kauppasopimuksen tai Maailman 
kauppajärjestön puitteissa 2 artiklan 
c alakohdan mukaisesti parafoidun 
monenvälisen sopimuksen vaikutuksista; 
analyysin on perustuttava sopivinta tasoa 
edustaviin tilastollisiin ja muihin tietoihin, 
joilla 4 artiklassa vahvistettujen 
toimintakriteerien täyttyminen osoitetaan

(a) perusteltu analyysi työntekijöiden 
vähentämisen yhteydestä maailmankaupan 
rakenteiden merkittäviin muutoksiin, 
odottamattoman kriisin aiheuttamiin 
alueellisen, paikallisen tai kansallisen 
talouden vakaviin häiriöihin; analyysin on 
perustuttava sopivinta tasoa edustaviin 
tilastollisiin ja muihin tietoihin, joilla 
4 artiklassa vahvistettujen 
toimintakriteerien täyttyminen osoitetaan

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) tapauksen mukaan lisävaatimukset, 
jotka on mahdollisesti vahvistettu 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetussa 
delegoidussa säädöksessä.

Poistetaan.
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Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitustuen määrä on rajoitettava 
siihen, mikä on tarpeen solidaarisuuden ja 
tuen antamiseen yksittäisille vähennetyille 
työntekijöille. EGR:stä tuettavien toimien 
on oltava unionin ja kansallisen 
lainsäädännön, valtiontukisäännöt mukaan 
luettuina, mukaisia.

2. Rahoitustuen määrä on rajoitettava 
siihen, mikä on tarpeen solidaarisuuden ja 
väliaikaisen kertaluonteisen tuen 
antamiseen yksittäisille vähennetyille 
työntekijöille. EGR:stä tuettavien toimien 
on oltava unionin ja kansallisen 
lainsäädännön, valtiontukisäännöt mukaan 
luettuina, mukaisia.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakijajäsenvaltion on varmistettava, että 
rahoitustukea saaviin erityisiin toimiin ei 
saada tukea muista unionin 
rahoitusvälineistä.

4. Hakijajäsenvaltion on varmistettava, että 
rahoitustukea saaviin erityisiin toimiin ei 
saada tukea muista unionin 
rahoitusvälineistä, millä estetään 
rakennerahastojen ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) kaltaisten 
pidempiaikaisten ohjelmien 
heikentäminen.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komission aloitteesta EGR:ää voidaan 
käyttää EGR:n tuen toteuttamisen kannalta 
olennaisen tietopohjan valmistelun, 
seurannan ja luomisen rahoitukseen 
määrällä, joka on enintään 0,5 prosenttia 
EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä. Sitä 
voidaan käyttää myös hallinnollisen ja 
teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien 
sekä tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja 
arvioinnin rahoitukseen.

1. Komission aloitteesta EGR:ää voidaan 
käyttää EGR:n tuen toteuttamisen kannalta 
olennaisen tietopohjan valmistelun, 
seurannan ja luomisen rahoitukseen sekä 
parhaiden käytäntöjen levittämiseen 
jäsenvaltioiden välillä määrällä, joka on 
enintään 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta 
enimmäismäärästä. Sitä voidaan käyttää 
myös hallinnollisen ja teknisen tuen, 
tiedotus- ja viestintätoimien sekä tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan 
tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin 
rahoitukseen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komission tekninen apu sisältää 
jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, 
seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja 
neuvonnan. Komissio voi myös tarjota 
tietoa EGR:n käytöstä Euroopan ja 
kansallisen tason työmarkkinaosapuolille.

4. Komission tekninen apu sisältää 
jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, 
seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja 
neuvonnan. Komission on myös tarjottava 
tietoa EGR:n käytöstä Euroopan ja 
kansallisen tason työmarkkinaosapuolille.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijajäsenvaltion on tiedotettava 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi. Tiedotus on osoitettava 
asianomaisille työntekijöille, paikallis- ja 
aluehallinnon viranomaisille, 
työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille 
ja yleisölle. Siinä on korostettava unionin 
roolia ja varmistettava, että EGR:n tuki saa 

1. Hakijajäsenvaltion on tiedotettava 
rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä 
tunnetuiksi sopivina ajankohtina. Tiedotus 
on osoitettava asianomaisille työntekijöille, 
paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille, 
työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille 
ja yleisölle. Siinä on korostettava unionin 
roolia ja varmistettava, että EGR:n tuki saa 
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näkyvyyttä. näkyvyyttä, jotta voidaan osoittaa unionin 
lisäarvo ja tukea komission tiedonkeruuta 
talousarvion avoimuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio luo kaikilla EU:n kielillä 
saatavilla olevan internetsivuston, jossa 
annetaan tietoa EGR:stä ja ohjeita 
hakemusten jättämiseen sekä tietoa 
hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista 
korostaen budjettivallan käyttäjän roolia.

2. Komissio päivittää käyttäjäystävällisellä 
tavalla kaikilla EU:n kielillä saatavilla 
olevaa asiaan liittyvää internetsivustoa, 
jossa annetaan ajantasaista tietoa sekä 
täytäntöönpanoa koskevaa tietoa EGR:stä 
aivan sen alkuvaiheista lähtien ja ohjeita 
hakemusten jättämiseen sekä tietoa 
hyväksytyistä ja hylätyistä hakemuksista 
korostaen budjettivallan käyttäjän roolia.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
mahdollisimman nopeasti, 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 
perusteella ja ottaen erityisesti huomioon 
tuettavien työntekijöiden määrän sekä 
ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen rahoitustuen määrää, joka 
voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 
50 prosenttia 8 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista tai enintään 
65 prosenttia näistä kustannuksista, kun 
kyse on hakemuksesta, jonka esittäneen 
jäsenvaltion alueella ainakin yksi NUTS 
II -tason alue on tukikelpoinen 
rakennerahastojen lähentymisperiaatteen 

1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
mahdollisimman nopeasti, 8 artiklan 
3 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 
perusteella ja ottaen erityisesti huomioon 
tuettavien työntekijöiden määrän sekä 
ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen rahoitustuen määrää, joka 
voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 
65 prosenttia 8 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.
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mukaisesti. Komissio päättää näitä 
tapauksia arvioidessaan, onko 65 
prosentin rahoitusosuus perusteltu.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Menoihin voidaan myöntää rahoitustukea 
8 artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
vahvistetuista päivistä, joina jäsenvaltio 
alkaa tarjota yksilöllisiä palveluja kohteena 
oleville työntekijöille tai sille aiheutuu 
hallintomenoja EGR:n toteutuksesta 
7 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.
Maataloustuottajien tapauksessa 
menoihin voidaan myöntää rahoitustukea 
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetussa 
delegoidussa säädöksessä vahvistetusta 
päivästä.

Menoihin voidaan myöntää rahoitustukea 
8 artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
vahvistetuista päivistä, joina jäsenvaltio 
alkaa tarjota yksilöllisiä palveluja kohteena 
oleville työntekijöille tai sille aiheutuu 
hallintomenoja EGR:n toteutuksesta 
7 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio on todennut, että EGR:n 
rahoitustuen käyttöönoton edellytykset 
täyttyvät, se tekee ehdotuksen 
käyttöönotosta. Päätöksen EGR:n 
käyttöönotosta antavat yhdessä molemmat 
budjettivallan käyttäjät. Neuvosto antaa 
päätöksen määräenemmistöllä ja Euroopan 
parlamentti jäsenistönsä enemmistöllä ja 
kolmen viidesosan enemmistöllä annetuista 
äänistä.

Kun komissio on todennut, että EGR:n 
rahoitustuen käyttöönoton edellytykset 
täyttyvät, se tekee ehdotuksen 
käyttöönotosta. Päätöksen EGR:n 
käyttöönotosta antavat yhdessä molemmat 
budjettivallan käyttäjät enintään 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on 
annettu budjettivallan käyttäjän 
tarkasteltavaksi. Neuvosto antaa päätöksen 
määräenemmistöllä ja Euroopan 
parlamentti jäsenistönsä enemmistöllä ja 
kolmen viidesosan enemmistöllä annetuista 
äänistä.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio esittää EGR:n käyttöönottoa 
koskevan päätösehdotuksensa, se esittää 
molemmille budjettivallan käyttäjille 
asianomaisia budjettikohtia koskevan 
määrärahasiirtoehdotuksen. 
Erimielisyystapauksissa käynnistetään 
kolmikantamenettely.

Kun komissio esittää EGR:n käyttöönottoa 
koskevan päätösehdotuksensa, se esittää 
molemmille budjettivallan käyttäjille 
asianomaisia budjettikohtia koskevan 
määrärahasiirtoehdotuksen. Nämä siirrot 
toteutetaan talousarvion vuosittaisten ja 
pitkäaikaisten painopisteiden mukaisesti. 
Erimielisyystapauksissa käynnistetään 
kolmikantamenettely.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 15 artiklan 4 kohdan mukainen 
päätös rahoitustuesta on tullut voimaan, 
komissio maksaa jäsenvaltiolle vähintään 
50 prosenttia unionin rahoitustuesta 
ennakkomaksuna periaatteessa 15 päivän 
kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa väli- ja 
loppumaksuina. Ennakkomaksu 
selvitetään, kun rahoitustuki päätetään 
18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1. Kun 15 artiklan 4 kohdan mukainen 
päätös rahoitustuesta on tullut voimaan, 
komissio maksaa jäsenvaltiolle vähintään 
60 prosenttia unionin rahoitustuesta 
ennakkomaksuna periaatteessa 15 päivän 
kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa väli- ja 
loppumaksuina. Ennakkomaksu 
selvitetään, kun rahoitustuki päätetään 
18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on viimeistään 
15 kuukauden kuluttua 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen 
päivämäärästä tai 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti annetussa delegoidussa 

1. Jäsenvaltion on viimeistään 
12 kuukauden kuluttua 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen 
päivämäärästä toimitettava komissiolle 
rahoitustuen käytöstä välikertomus, jossa 
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säädöksessä asetettuun päivämäärään 
mennessä toimitettava komissiolle 
rahoitustuen käytöstä välikertomus, jossa 
annetaan tiedot jo toteutettujen toimien 
rahoituksesta, ajoituksesta ja tyypistä sekä 
12 kuukautta hakemuksen päivämäärästä 
saavutetusta työelämään 
uudelleenintegroitumisen asteesta.

annetaan tiedot jo toteutettujen toimien 
rahoituksesta, ajoituksesta ja tyypistä sekä 
12 kuukautta hakemuksen päivämäärästä
saavutetusta työelämään 
uudelleenintegroitumisen asteesta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio esittää joka toisen vuoden 
elokuun 1 päivään mennessä ja 
ensimmäisen kerran vuonna 2015 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen ja asetuksen (EY) 
N:o 1927/2006 mukaisista kahtena 
edellisenä vuonna toteutetuista toimista 
kertomuksen, jossa tarkastellaan sekä 
toimien määrää että niiden laatua. 
Kertomuksessa käsitellään pääasiassa 
EGR:n avulla saatuja tuloksia, ja siinä on 
oltava tiedot esitetyistä hakemuksista, 
tehdyistä päätöksistä, rahoitetuista toimista, 
mukaan luettuna niiden täydentävyys 
muista unionin rahastoista, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta, (maaseuturahasto)
rahoitettujen toimien kanssa, ja myönnetyn 
rahoitustuen päättämisestä. Siinä olisi 
oltava tiedot myös niistä hakemuksista, 
jotka on hylätty tai joita on supistettu 
riittämättömien määrärahojen vuoksi tai 
siksi, että ne eivät ole olleet tukikelpoisia.

1. Komissio esittää joka toisen vuoden 
elokuun 1 päivään mennessä ja 
ensimmäisen kerran vuonna 2015 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen ja asetuksen (EY) 
N:o 1927/2006 mukaisista kahtena 
edellisenä vuonna toteutetuista toimista 
kertomuksen, jossa tarkastellaan sekä 
toimien määrää että niiden laatua, ja vertaa 
niitä rahaston alkuvaiheessa kerättyihin 
tietoihin. Kertomuksessa käsitellään 
pääasiassa EGR:n avulla saatuja tuloksia, 
ja siinä on oltava tiedot esitetyistä 
hakemuksista, tehdyistä päätöksistä, 
rahoitetuista toimista, mukaan luettuna 
niiden täydentävyys muista unionin 
rahastoista, erityisesti Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR), rahoitettujen 
toimien kanssa, ja myönnetyn rahoitustuen 
päättämisestä. Siinä olisi oltava tiedot 
myös niistä hakemuksista, jotka on hylätty 
tai joita on supistettu riittämättömien 
määrärahojen vuoksi tai siksi, että ne eivät 
ole olleet tukikelpoisia.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) 30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä 
väliarvioinnin saavutettujen tulosten 
vaikuttavuudesta ja kestävyydestä

(a) 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä 
väliarvioinnin saavutettujen tulosten 
vaikuttavuudesta ja kestävyydestä

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä 
jälkiarvioinnin, johon osallistuu 
ulkopuolisia asiantuntijoita, EGR:n 
vaikutusten ja sen tuoman lisäarvon 
mittaamiseksi.

(b) 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä 
jälkiarvioinnin, johon osallistuu 
ulkopuolisia asiantuntijoita, EGR:n 
vaikutusten ja sen tuoman lisäarvon 
mittaamiseksi.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Maataloustuottajille myönnettävään 
tukeen liittyvä varainhoito
Poiketen siitä, mitä 21 ja 22 artiklassa 
säädetään, maataloustuottajille 
myönnettävää tukea hallinnoidaan ja 
valvotaan yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta annetun asetuksen (EY) 
N:o ... ... ... ... mukaisesti. 

Perustelu

Maatalousalan sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan monimutkaistaa EGR:n hallintoa, 
ohjaa resursseja teollisuudesta maatalouden mukauttamiseen ja muuttaa EGR:n alkuperäistä 
suuntaa niin, että sillä käsitellään erittäin hyvin ennustettavissa olevia tilanteita sen asemesta, 
että sillä reagoitaisiin globalisoitumisen ja kriisien ennustamattomiin seurauksiin.



PE487.691v02-00 32/34 AD\916535FI.doc

FI

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Tässä artiklassa tarkoitettu säädösvalta 
siirretään määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulospäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
4. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 4 artiklan 3 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.



AD\916535FI.doc 33/34 PE487.691v02-00

FI

Perustelu

Toimivallasta antaa delegoituja säädöksiä säädetään 4 artiklan 3 kohdassa, joka poistetaan.
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