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Tarkistus 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni 
on ottanut käyttöön asianmukaiset 
lainsäädäntö- ja budjettivälineet 
voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, 
jotka kärsivät maailmankaupassa 
tapahtuneiden merkittävien 
rakennemuutosten seurauksista, ja 
auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen 
työmarkkinoille,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni 
on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja 
budjettivälineet voidakseen tarjota 
lisätukea työntekijöille, jotka on irtisanottu 
maailmankaupassa tapahtuneiden 
rakennemuutosten seurauksena, ja 
auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen 
työmarkkinoille,

Or. en

Tarkistus 2
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää asianomaisia toimielimiä 
ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen 
ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta 
EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan 
nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä, 
että sen jälkeen kun parlamentti pyysi 
nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, 
komissio on ottanut käyttöön parannetun 
menettelyn, jonka tavoitteena on esittää 
budjettivallan käyttäjälle komission arvio 
EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta 
yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa 
koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että 
menettelyä parannetaan edelleen EGR:n 
tulevien tarkastelujen yhteydessä ja että 
rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja 
näkyvyyttä kyetään parantamaan;

1. pyytää asianomaisia toimielimiä 
ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen 
ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta 
EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan 
nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä, 
että sen jälkeen kun parlamentti pyysi 
nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, 
komissio on ottanut käyttöön parannetun 
menettelyn, jonka tavoitteena on esittää 
budjettivallan käyttäjälle komission arvio 
EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta 
yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa 
koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että 
menettelyä parannetaan edelleen EGR:n 
tulevien tarkastelujen yhteydessä ja että 
rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja 
näkyvyyttä kyetään parantamaan; panee 
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kuitenkin merkille, että 
Renault s.a.s. -yrityksen ja seitsemän sen 
toimittajan tekemän EGR:n varojen 
käyttöönottamista koskevan hakemuksen 
käsittelyaika on ollut pitkä; toteaa, että 
tämän hakemuksen käsittelyaika on ollut 
tähän mennessä kaikista 
EGR-hakemuksista pisin EGR:n 
perustamisesta vuonna 2007 lähtien;

Or. en

Tarkistus 3
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että tämä viive on aiheuttanut 
haittoja joillekin sellaisista työntekijöistä, 
jotka eivät osallistuneet EGR:stä 
rahoitettuihin toimenpiteisiin vaan 
valitsivat sen sijaan 
varhaiseläkejärjestelyn; toteaa, että tällä 
välillä voimaantullut eläkeuudistus muutti 
tällaisten työntekijöiden eläke-etuja; 
katsoo, että tämän oikeudellisen kehyksen 
kehityksen perusteella komission olisi 
pitänyt vaatia, että näille työntekijöille 
tarjotaan mahdollisuus osallistua 
EGR-toimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 4
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. toteaa, että koska irtisanottuihin 
työntekijöihin kohdennettujen toimien ja 
komission EGR-hakemukselle antaman 
hyväksynnän välillä on viive, ensimmäiset 
tulokset näiden toimien tehokkuudesta 
ovat jo saatavilla; pahoittelee toimien 
heikkoa menestystä ja kehottaa 
parantamaan arviointia ja tarjoamaan 
enemmän komission ohjausta, jotta 
varmistetaan, että tarjottava koulutus 
vastaa paikallista taloudellista kehitystä;

Or. en

Tarkistus 5
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että toimielimet ovat 
sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n 
varojen käyttöönottoa koskevien päätösten 
tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa 
menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus-
ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille 
yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota 
kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua 
tukea; korostaa tässä yhteydessä, että 
EGR:n rooli voi olla ratkaiseva 
irtisanottujen työntekijöiden uudelleen 
integroitumisessa työmarkkinoille;

2. palauttaa mieliin, että toimielimet ovat 
sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n 
varojen käyttöönottoa koskevien päätösten 
tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa 
menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus-
ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille 
yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota 
kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua 
tukea; korostaa tässä yhteydessä, että 
EGR:n rooli voi olla ratkaiseva 
irtisanottujen työntekijöiden, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien ja 
vähiten koulutettujen työntekijöiden
uudelleen integroitumisessa 
työmarkkinoille;

Or. lt
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Tarkistus 6
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä 
tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään; painottaa lisäksi, että EGR:stä 
rahoitettavien toimien olisi johdettava 
pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että 
EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka 
kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten nojalla yritysten 
vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään 
yritysten tai toimialojen 
rakenneuudistuksia;

3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan 
mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä 
tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään; painottaa lisäksi, että EGR:stä
voidaan rahoittaa vain sellaisia aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, jotka johtavat
pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että 
EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka 
kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten nojalla yritysten 
vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään 
yritysten tai toimialojen 
rakenneuudistuksia;

Or. lt

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta 
koordinoidusta yksilöllisten palvelujen 
paketista annetuissa tiedoissa selvitetään 
myös toimien täydentävyys 
rakennerahastoista rahoitettujen toimien 
kanssa; toistaa komissiolle kehotuksensa 
esittää myös vuosikertomuksessa näiden 
tietojen vertaileva arviointi;

4. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta 
koordinoidusta yksilöllisten palvelujen 
paketista annetuissa tiedoissa selvitetään 
myös toimien koordinaatio ja 
täydentävyys rakennerahastoista 
rahoitettujen toimien kanssa; toistaa 
komissiolle kehotuksensa esittää myös 
vuosikertomuksessa näiden tietojen 
vertaileva arviointi;

Or. lt
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Tarkistus 8
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. panee merkille, että Renault 
turvautuu tällä hetkellä tilapäisiin 
työntekijöihin, ja pahoittelee, että EGR 
saattaa antaa monikansallisille yrityksille 
kimmokkeen korvata vakituista 
henkilöstöä joustavammilla ja 
epävarmemmilla työsuhteilla; katsoo, että 
tähän asiaan on puututtava, kun 
EGR-asetusta tarkistetaan seuraavan 
kerran;

Or. en

Tarkistus 9
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisenä, että Euroopan 
globalisaatiorahastoa koskevaa 
budjettikohtaa 04 05 01 vahvistetaan 
50 000 000 eurolla lisätalousarviosta 
nro 2/2011 ja että näitä varoja käytetään 
kyseiseen hakemukseen tarvittavan 
summan kattamiseksi;

6. toteaa, että Euroopan 
globalisaatiorahastoa koskevaa 
budjettikohtaa 04 05 01 vahvistetaan 
50 000 000 eurolla lisätalousarviosta 
nro 2/2011 ja että näitä varoja käytetään 
kyseiseen hakemukseen tarvittavan 
summan kattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että käytössä on tarvittavat 
mekanismit, jotta vältetään päällekkäinen 
rahoitus muiden EU:n rahoitusvälineiden 
kanssa asetuksen (EY) N:o 1927/2006 
6 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Or. lt


