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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 
merkittävien rakennemuutosten vuoksi, ja 
auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen 
työmarkkinoille,

Or. en

Tarkistus 2
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 ja erityisesti 
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
olevien ja kaikkein vähiten koulutettujen
uudelleen integroitumisessa 
työmarkkinoille;
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Or. lt

Tarkistus 3
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:n 
tuella voidaan osallistua vain sellaisten 
aktiivisten työmarkkinatoimien 
rahoittamiseen, 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 4
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 yhteensopivuus ja
täydentävyys rakennerahastoista 
rahoitettujen toimien kanssa; toistaa 
komissiolle kehotuksensa esittää myös 
vuosikertomuksessa näiden tietojen 
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vertaileva arviointi;

Or. lt

Tarkistus 5
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen 
vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n 
budjettikohdassa (04 05 01) ensimmäisen 
kerran maksumäärärahoja 
(47 608 950 euroa); muistuttaa, että EGR 
luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on 
omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin 
ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei 
niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista 
budjettikohdista, koska se saattoi haitata 
monien tavoitteiden saavuttamista;

5. panee tyytyväisenä merkille, että 
parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen 
vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n 
budjettikohdassa (04 05 01) ensimmäisen 
kerran maksumäärärahoja 
(47 608 950 euroa); muistuttaa, että EGR 
luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on 
omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin 
ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei 
niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista 
budjettikohdista, koska se saattoi haitata 
monien tavoitteiden saavuttamista;
korostaa, että EGR:n 
maksusitoumusmäärärahojen 
käyttöönotto ei saa vaarantaa Euroopan 
sosiaalirahaston rahoitusta; 

Or. lt

Tarkistus 6
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 

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

kyseiseen hakemukseen tarvittavan 
summan kattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön tarvittavat mekanismit, 
joilla estetään kaksinkertainen rahoitus 
EU:n rahoitusvälineistä asetuksen (EY) 
N:o 1927/2006 6 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti;

Or. lt


