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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston varojen käyttöönotosta 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 
17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 28 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/20062 (EGR-
asetus),

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan lausunnon (A7-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset 
lainsäädännölliset ja talousarviota koskevat välineet voidakseen tarjota lisätukea 
työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien 
rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille,

B. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla 
dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä 
neuvottelukokouksessa hyväksytyn yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa on sovittu rahaston varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

C. ottaa huomioon, että Belgia ja Irlanti ovat pyytäneet tukea tapauksissa, jotka koskevat 
tekstiilialan irtisanomisia Belgiassa Itä- ja Länsi-Flanderin alueilla3 ja Limburgissa4 ja 
tietokoneteollisuuden irtisanomisia Irlannissa Limerickin, Claren ja North Tipperaryn 
kreivikunnissa ja Limerickin kaupungissa5,

D. ottaa huomioon, että molemmat hakemukset täyttävät EGR-asetuksessa vahvistetut 
tukikelpoisuuskriteerit,

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen (tekstiilit).
4 EGF/2009/005 BE/Limburg (tekstiilit).
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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E. ottaa huomioon, että työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on pyytänyt Irlannin 
hakemusta koskevia lisätietoja komissiolta, 

1. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen 
käyttöönoton nopeuttamiseksi;

2. palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan moitteettoman ja nopean 
menettelyn päätösten tekemiseksi rahaston varojen käyttöönotosta; ottaa huomioon, että 
näillä varoilla tarjotaan kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea yksittäisille 
työntekijöille, jotka on irtisanottu globalisaation seurauksena;

3. korostaa, että Euroopan unionin olisi käytettävä kaikki keinonsa maailmanlaajuisen 
talous- ja finanssikriisin seurausten hoitamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n 
rooli voi olla ratkaiseva integroitaessa irtisanotut työntekijät uudelleen työmarkkinoille; 

4. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:sta 
tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka kuuluvat yritysten 
vastuulle kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla eikä EGR:stä rahoiteta 
myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

5. varoittaa komissiota siitä, että se ei EGR:n varojen käyttöönoton yhteydessä 
järjestelmällisesti siirrä maksumäärärahoja Euroopan unionin sosiaalirahastosta, sillä EGR 
luotiin erilliseksi erityisvälineekseen, jolla on omat tavoitteensa ja määräaikansa;

6. palauttaa mieliin, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 
tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisessa ohjelmien ja muiden välineiden 
yleisarvioinnissa, samalla kun kauden 2007–2013 monivuotista rahoituskehystä 
arvioidaan uudelleen;

7. toteaa, että työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on arvioinut komission ehdotuksen, 
ja että sillä ei ole esittää Belgian hakemusta koskevia vastalauseita, mutta se on pyytänyt 
komissiolta Dellin tapausta koskevia lisäselvityksiä Irlannin hakemuksen osalta; 

8. toteaa arvioivansa komission vastaukset ennen lopullisen päätöksen tekemistä 
lainsäädännöllisestä ja talousarviota koskevasta välineestä;

9. odottaa, että komissio tutkii nykyisiä ongelmia ja esittää tästä lähtien ehdotuksensa 
päätöksiksi EGR:n varojen käyttöönotosta erillisinä asiakirjoina: yksi ehdotus päätökseksi 
jäsenvaltion hakemusta kohden;

10. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

11. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty ... lokakuuta 2009

Euroopan unionin globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston 
varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/20062 ja erityisesti sen 
12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi 
irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden 
huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja heidän auttamisekseen 
työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2) EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen 
toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää työntekijöille, jotka on 
irtisanottu maailmanlaajuisen finanssi- ja talouskriisin seurauksena.

(3) Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti 
EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4) Belgia esitti 5 päivänä toukokuuta 2009 kaksi hakemusta EGR:n varojen 
käyttöönottamiseksi tekstiiliteollisuuden irtisanomisten vuoksi. Koska hakemukset 
ovat asetuksen (EY) N:o 1927/2006  10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen 
vahvistamista koskevien vaatimusten mukaisia, komissio ehdottaa, että rahastosta 
otetaan käyttöön 9 198 874 euroa.

(5) Irlanti esitti 29 päivänä kesäkuuta 2009 hakemuksen EGR:n varojen 
käyttöönottamiseksi tietokoneteollisuuden irtisanomisten vuoksi. Koska hakemus on 
asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista 
koskevien vaatimusten mukainen, komissio ehdottaa, että rahastosta otetaan käyttöön 
14 831 050 euroa.

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
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(6) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja Belgian ja Irlannin hakemusten 
mukaisesti.

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla
Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 24 029 924 euroa
maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2009 koskevaa 
Euroopan unionin yleistä talousarviota.  

2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […]. 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT

I. Taustaa
Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea työntekijöille, 
jotka kärsivät maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista. 

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1

28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/20062 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen 
enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden 
kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden 
edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 1b liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät 
otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai 
peruutettuja määrärahoja.
Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että hakemuksen saatua 
myönteisen käsittelypäätöksen komissio tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston 
varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä yhteydessä voidaan 
järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen rahaston ja tarvittavien 
summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää yksinkertaistetussa muodossa.

II. Nykytilanne: komission ehdotus 
Ehdotus koskee Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottamista Belgian ja Irlannin 
hyväksi kaikkiaan 24 029 924 euron edestä, millä avustetaan Belgiassa irtisanottuja 
tekstiilialan työntekijöitä ja Irlannissa irtisanottuja tietokoneteollisuuden työntekijöitä.

Koska molemmat hakemukset on esitetty 1. toukokuuta 2009 jälkeen, niitä on arvioitu uusien 
sääntöjen perusteella, joista määrätään 18. kesäkuuta 2009 annetussa asetuksessa (EY) N:o 
546/2009 asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta. 
Belgian hakemus perustuu 2 artiklan b kohtaan: vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin 
NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella.
Irlannin hakemus perustuu 2 artiklan a kohtaan: vähintään 500 työntekijää vähennetään 
neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä, mukaan luettuna 
työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta. 
Belgian hakemukset EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen (tekstiilit) ja EGF/2009/005 
BE/Limburg (tekstiilit) toimitettiin komissiolle 5. toukokuuta 2009 ja hakemuksia 
täydennettiin lisätiedoilla, joista viimeiset toimitettiin 29. kesäkuuta 2009. Hakemuksista 
ilmenee, että kahdella NUTS II -tason vierekkäisellä alueella, jotka tässä tapauksessa ovat Itä-
Flanderi ja Länsi-Flanderi ja yhdellä NUTS II -alueella, tässä tapauksessa Limburg,  
irtisanottiin yhteensä 2 199 työntekijää 46:ssa Belgian tekstiilialan yrityksessä.  Belgian 
viranomaiset ovat pyytäneet rahastosta 9 198 874 euroa.

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s.1.
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Irlannin hakemus EGF/2009/08 IE/Dell toimitettiin komissiolle 29. kesäkuuta 2009 ja Irlanti 
täydensi hakemustaan lisätiedoin, jotka toimitettiin heinäkuun loppuun mennessä. Hakemus 
koskee yhteensä 2 840 irtisanottua Dell Ireland -yrityksen työntekijää, joista 2 400:lle on 
tarkoitus antaa tukea. Yritys sijaitsee Mid-Westin alueella, joka on NUTS 3 -alue ja johon 
kuuluvat Limerickin, Claren ja North Tipperaryn kreivikunnat sekä Limerickin kaupunki. 
Irlanti on pyytänyt EGR:stä 14 831 050 euroa.

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle 
siirtopyynnön (DEC32/2009) kaikkiaan 24 029 924 eurosta EGR:n varauksesta (40 02 43) 
maksusitoumuksina ja Euroopan unionin sosiaalirahaston budjettikohdista (04 02 17 –
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen) maksuina EGR-budjettikohtiin (04 05 01) 
maksusitoumuksia ja maksuja varten.

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 
500 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on neljäs vuonna 2009 esitetty ehdotus rahaston varojen 
käyttöönottamisesta. Toistaiseksi vuoden 2009 rahoitusta varten on hyväksytty kolme 
hakemusta yhteensä 13 077 700 euron edestä Espanjaa, Portugalia, Saksaa ja komission 
teknistä apua varten.
Oikeusperustan 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kunkin vuoden syyskuun ensimmäisenä 
päivänä vähintään 125 miljoonaa euroa (25 prosenttia) olisi oltava käytettävissä vuoden 
loppuun mennessä esiin tulevien tarpeiden kattamiseen. Kun vuodeksi 2009 jo sidotut määrät 
vähennetään, jää jäljelle 486 922 300 euroa.

Katsaus hakemuksista – talousarvio 2009

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR): 

Viite
Jäsenvaltio

Tapaus
EGR-tuki (€)

Irtisanomiset

EGR/2008/004 Espanja

Autoteollisuus /
Kastilia ja León sekä 
Aragonia 2 694 300 1 082

SEC(2008) 
2986 Komissio Tekninen apu 690 000 ---

EGR/2008/005 Espanja Tekstiiliala / Cataluña 3 306 750 1 720

EGR/2009/001 Portugali Tekstiiliala / Norte-Centro 832 800 1 588

EGR/2009/002 Saksa Matkapuhelinala (Nokia) 5 553 850 1 316

EGR/2009/004

EGR/2009/005

Belgia Tekstiilit /
Itä- ja Länsi-Flanderin ja
Limburgin alueet 9 198 874 2 199

EGR/2009/008 Irlanti Tietokoneteollisuus / Mid-
Westin alue (Limerickin, 
Claren ja North Tipperaryn 
kreivikunnat sekä Limerickin 14 831 050 2 400
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kaupunki)

YHT.

Liikkumavara

37 107 624

462 892 376
Huom.: Rahaston varojen vuosittainen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa.

III. Menettely
Komissio on tehnyt siirtoesityksen1 asiaa koskevien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 
ottamiseksi vuoden 2009 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.
Kolmikantakokous komission ehdotuksesta EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin 
mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa (kirjeenvaihtona) oikeusperustan 
12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen 
mukaan valiokunta olisi otettava mukaan prosessiin rakentavan tuen ja panoksen antamiseksi 
Euroopan globalisaatiorahaston täytäntöönpanoon.
EMPL-valiokunnan arvioitua hakemukset se ilmaisi rahaston varojen käyttöönotosta
näkemyksensä, joka on esitetty tämän mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 
hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että menettely 
päätöksen tekemiseksi rahaston varojen käyttöönotosta on nopea ja että siinä otetaan 
asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.

                                               
1 DEC 32/2009, 18. syyskuuta 2009.
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO


