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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 
globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/019 FR/ Renault, Ranska)
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011),

– 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,

– ottaa huomioon17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 28 kohdassa 
tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

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,

B. ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 
alkaen hakea myös työntekijöille, joiden irtisanominen oli maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin välitön seuraus,

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

D. ottaa huomioon, että Ranska on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 
4 445 työntekijän (joista 3 582 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista Renault s.a.s. -yhtiön ja 
sen seitsemän autoalan tavarantoimittajan palveluksesta,

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.



PE469.852v01-00 4/11 PR\873740FI.doc

FI

E. ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

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;

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;

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;

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;

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;

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;

7. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

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

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

tehty ...

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/019 FR/ Renault, Ranska)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

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 Euroopan komission ehdotuksen3

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi 
työntekijöille, jotka on vähennetty globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksena, ja heidän auttamisekseen 
työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2) EGR:n toimialaa on laajennettu niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen 
toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää myös työntekijöille, joiden 
irtisanominen on ollut välitön seuraus maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä.

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

(4) Ranska esitti 9 päivänä lokakuuta 2009 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi 
käyttöön Renault s.a.s. -yhtiön ja sen seitsemän tavarantoimittajan toteuttamien 
työntekijävähennysten vuoksi ja täydensi hakemustaan lisätiedoilla 25 päivään 
tammikuuta 2011 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa 
säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Komissio 
ehdottaa näin ollen, että varoja otetaan käyttöön 24 493 525 euroa.

(5) EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Ranskan 
hakemuksen perusteella,

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 EUVL C […], […], s. […].
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OVAT ANTANEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 24 493 525 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2011 koskevaa 
Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty [Brysselissä/Strasbourgissa] […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT

I Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan 
merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

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 1 b 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 arvioituaan 
hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle 
ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä 
yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen 
rahaston käytöstä ja tarvittavista summista. Kolmikantakokous voidaan järjestää 
yksinkertaistetussa muodossa.

II Tilanne: komission ehdotus

Komissio hyväksyi 11. heinäkuuta 2011 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen 
käyttöönottamisesta Ranskan hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on kolmastoista vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee 
yhteensä 24 493 525 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Ranskan hyväksi. Se koskee 
4 445työntekijän (joista 3 582 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista ranskalaisen Renault-yhtiön 
ja sen seitsemän tavarantoimittajan palveluksesta 1. huhtikuuta 2009 ja 31. heinäkuuta 2009 
välisen neljän kuukauden pituisen viiteajanjakson aikana.

Hakemus (EGF/2009/019 FR/Renault/Ranska toimitettiin komissiolle 9. lokakuuta 2009, ja 
sitä täydennettiin lisätiedoilla 10. helmikuuta 2011 asti. Hakemus perustui EGR-asetuksen 
2 artiklan a alakohdassa vahvistettuun toimintakriteeriin, jossa edellytetään vähintään 
500 työntekijän irtisanomista neljän kuukauden aikana jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä 
yrityksestä, mukaan luettuina työntekijät, jotka irtisanotaan sen tavarantoimittajien tai 
jatkojalostajien palveluksesta. Hakemuksessa todetaan, että Renault s.a.s. ja kuusi sen 
tavarantoimittajaa vähensivät 1. huhtikuuta 2009 ja 31. heinäkuuta 2009 välisen neljän 
kuukauden aikana 1 384 työntekijää, minkä lisäksi Renault s.a.s. ja seitsemän 

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
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tavarantoimittajaa vähensivät ennen viiteajanjaksoa ja sen jälkeen, mutta osana samaa 
vapaaehtoisten työntekijävähennysten järjestelyä vielä 3 061 työntekijää.

Yhteisrahoitetusta yksilöllisten palvelujen paketista voi näin ollen hyötyä yhteensä 3 582
työntekijää. Tähän määrään sisältyvät 3 a artiklan b alakohdan mukaisesti Renault'n ja sen 
seitsemän tavarantoimittajan 1. huhtikuuta 2009 ja 31. heinäkuuta 2009 välisenä aikana 
irtisanomat 1 384 työntekijää sekä samojen kahdeksan yrityksen tätä viiteajanjaksoa ennen ja 
sen jälkeen irtisanomat 2 198 työntekijää. Tämä EGR-asetuksen artikla mahdollistaa sen, että 
työntekijät, jotka on irtisanottu ennen 2 artiklan a alakohdassa vahvistettua ajanjaksoa tai sen 
jälkeen, voivat hyötyä yhteisrahoitetuista yksilöllisistä palveluista, edellyttäen, että 
irtisanomiset tapahtuivat työntekijöiden suunniteltua vähentämistä koskevan yleisen 
ilmoittamisen jälkeen ja että voidaan osoittaa viiteajanjaksona tapahtuneiden vähentämisten 
selkeä syy-yhteys niihin johtaneeseen tapahtumaan. Renault'n ja sen seitsemän 
tavarantoimittajan tapauksessa 3 582 työntekijän vähentäminen viiteajanjaksoa ennen ja sen 
jälkeen oli seurausta samasta vapaaehtoisia työntekijävähennyksiä koskevasta järjestelystä.

Yhtenä kriteerinä komission arviossa oli työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välisen yhteyden arviointi. Tässä 
tapauksessa se liittyi Renault'n lainakustannusten nousuun ja lainaehtojen tiukentumiseen 
vuodesta 2008 lähtien. Tämä yhdessä Renault-autojen kysynnän vähenemisen kanssa pahensi 
Renault'n taloudellista tilannetta.

Ranskan viranomaiset katsovat lisäksi, että rahoitus- ja talouskriisiä ja sen vaikutuksia 
autoteollisuuteen ei olisi voitu ennakoida.

Komission arvio perustui myös alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen. 
Tämän hakemuksen kohteena olevat työntekijävähennykset toteutettiin lähinnä seuraavilla 
kolmella Ranskan alueella: Ile-de-France (53 prosenttia), Haute-Normandie (29,5 prosenttia) 
ja Nord-Pas-de-Calais (12,5 prosenttia). Ile-de-Francen alueella vähennykset tapahtuivat 
lähinnä Guyancourt Aubevoien tehtaalla (941) ja koska kyseessä on Pariisin alue, 
työttömyysprosentti on suhteellisen alhainen (4,7 ja 5,9) ja työllisyysaste on 
kokonaisuudessaan nousussa (3,6 ja 5,2 prosentilla vuosina 2003–2007), vaikka teollisuuden 
työllisyys onkin laskussa (3,9 ja 15,2 prosenttia samalla ajanjaksolla). Haute-Normandien 
departementissa vähennykset toteutettiin Cléonissa (334) lähellä Rouenia ja Sandouvillessa 
(887) lähellä Le Havrea. Jälkimmäinen alue on kärsinyt teollisuuden taantumisesta 
(teollisuuden työllisyys heikkeni 8,9 prosenttia vuosina 2003–2007) ja tarjoaa näin ollen 
vähemmän työllistymismahdollisuuksia irtisanotuille työntekijöille. Nord-Pas-de-Calais’n 
departementissa vähennykset toteutettiin lähinnä Douaissa (306) ja Maubeugessa (153). 
Työttömyysaste on jo ennestään korkea näillä alueilla (13,8 ja 15,5 prosenttia verrattuna 
kansalliseen 9,1 prosentin työttömyysasteeseen).

Rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna 
toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, sisältyy toimia, joilla 
pyritään tukemaan yrityksestä vapaaehtoisesti lähteneitä 4 445:tä työntekijää ja erityisesti 
3 582:ta tuen kohteena olevaa työntekijää. Palvelujen antaminen irtisanotuille työntekijöille 
aloitettiin 15. lokakuuta 2008.
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Kyseinen EGR-tukihakemus kattaa seuraavat kaksi vaihtoehtoa "Projet Renault Volontariat" 
-hankkeesta (jonka tarkoituksena on tukea 3 582 työntekijää niistä 4 445 työntekijästä, jotka 
vapaaehtoisesti lähtivät yrityksestä):

1. "projet professionnel ou personnel" (ammatillinen tai henkilökohtainen suunnitelma) 
tai

2. "congé de reclassement" (uudelleen työllistymiseen tähtäävä ajanjakso).

Ensimmäinen vaihtoehto on tarkoitettu työntekijöille, jotka jo tietävät, mitä he haluavat tehdä 
ja jotka tarvitsevat siirtymäaikana jonkin verran apua (neuvontaa, koulutusta) tavoitteeseensa 
pääsemiseksi. Toinen vaihtoehto on tarkoitettu niille työntekijöille, jotka ovat valmiit 
osallistumaan yhdeksänkin kuukauden pituiseen tai sitäkin pitempään uudelleenkoulutukseen 
ja haluavat opastusta ja neuvontaa. Irtisanotut työntekijät voivat molemmissa järjestelyissä 
myös perustaa uuden yrityksen. Työntekijöistä 2 910 valitsi vaihtoehdon 2 ja 679 
vaihtoehdon 1.

Kun on kyse congé de reclassement -toimesta (työlainsäädännön L1233-71 pykälä), 
työnantaja, jolla on palveluksessaan yli 1 000 henkilöä, on velvollinen tarjoamaan laissa 
määriteltyjä toimia ajanjaksoksi, jonka pituus voi vaihdella neljästä yhdeksään kuukauteen. 
Edellä mainitun lain nojalla kuukaudet viidestä yhdeksään ovat näin ollen vapaaehtoisia, 
jolloin ne voivat EGR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti olla tukikelpoisia. Renault 
päätti tarjota toimia enintään yhdeksän kuukauden ajan työntekijän ammatin, palvelusvuosien 
ja toimipaikan mukaan. Hakemukseen ei sisälly congé de reclassement -toimea koskevia 
menoja järjestelyn ensimmäisten neljän kuukauden ajalta, joka on laissa säädetty minimiaika, 
ja sen ulkopuolelle on lisäksi jätetty kaikki ajanjaksot, jolloin työntekijät vielä kuuluvat 
irtisanomisilmoituksensa piiriin.

Toimiin, joita ehdotetaan kaikille työntekijöille riippumatta siitä, kumman vaihtoehdon he 
ovat valinneet, sisältyvät

 työnhakua ja saatavilla olevan koulutuksen löytämistä koskevat neuvontapalvelut;
 koulutustoimet; toimet vaihtelevat vähennettyjen työntekijöiden suunnitelmien 

mukaan ja voivat vaihtoehdon kaksi valinneiden työntekijöiden osalta kestää 
kauemmin kuin congé de reclassement -toimeen varatut yhdeksän kuukautta;

 "congé de reclassement" -ajanjakson aikana maksettava avustus, joka on "congé de 
reclassement" -jakson päättymiseen asti maksettava kuukausittainen avustus ja 
suuruudeltaan 65 prosenttia työntekijän aikaisemmasta palkasta, paitsi Sandouvillen 
tehtaan työntekijöille, joille maksetaan kuuden kuukauden ajan 100 prosenttia 
entisestä palkasta; avustus maksetaan EGR:stä suhteutettuna kullekin työntekijälle;

 yrityksen perustamiseen tarkoitettu tuki, jota voidaan antaa kummankin vaihtoehdon 
valinneille; tukea voidaan myöntää enintään 12 000 euroa investointeihin perustettua 
yritystä kohden sekä 1 500 euroa lainojen korkoihin ja enintään 500 euroa 
rekisteröintikuluihin; lisäksi voidaan maksaa 3 000 euroa työntekijän palkkaamiseen 
tämän hakemuksen piiriin kuuluvien, tuen kohteena olevien työntekijöiden joukosta.

EGR:n täytäntöönpanoa koskevat menot kattavat EGR-asetuksen 3 artiklan mukaisesti myös 
valmistelutoimia sekä tiedotus- ja mainontatoimia.
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Kaikki Ranskan viranomaisten esittämät toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, 
jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklassa määriteltyihin tukikelpoisiin 
toimiin. EGR:stä maksettava 24 493 525 euron suuruinen tuki kattaa 65 prosenttia 
arvioiduista kokonaiskustannuksista (37 682 346 euroa).

Renault on täyttänyt vaatimukset työmarkkinaosapuolten kuulemisesta menettelyn aikana.

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta Ranska on ilmoittanut komissiolle, että 
rahoitustuen hallinnoinnista vastaa talous-, teollisuus- ja työvoimaministeriön Délégation 
générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) -elimeen kuuluva Mission du 
Fonds National de l'Emploi (FNE).

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle 
siirtopyynnön kaikkiaan 24 493 525 eurosta, jotka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) 
maksusitoumuksina ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen 
vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa ensimmäisen kerran 
maksumäärärahoja (47 608 950 euroa), ja pitää myönteisenä budjettikohdan 04 05 01 
määrärahojen lisäämistä 50 000 000 eurolla lisätalousarvion 2/2011 mukaisesti.

Esittelijä muistuttaa, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja 
määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja, jottei niitä tarvitse siirtää entiseen 
tapaan toisista budjettikohdista, koska se saattaa haitata monien tavoitteiden saavuttamista, 
kuten aikaisemmin on tapahtunut.

Tämä on kolmastoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2011 tehty ehdotus EGR:n varojen 
käyttöönotosta. Jos käytettävissä olevista määrärahoista vähennetään pyydetyt määrät 
(24 493 525 euroa), vuoden 2011 loppuun asti on näin ollen käytettävissä 428 705 608 euroa. 
Tämä jättää yli 25 prosenttia EGR:lle varatusta vuosittaisesta enimmäismäärästä käytettäväksi 
vuoden viimeisinä neljänä kuukautena, kuten EGR-asetuksen 12 artiklan 6 kohdassa 
edellytetään.

III Menettely

Komissio on esittänyt siirtopyynnön asiaa koskevien maksusitoumusmäärärahojen ottamiseksi 
vuoden 2011 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 
28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta 
voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen 
mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja 
osallistua rahaston hakemusten arviointiin.

EMPL-valiokunnan suoritettua arvioinnin se ilmaisee näkemyksensä rahaston varojen 
käyttöönotosta tähän mietintöön liitettävässä kirjeessä.
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Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 
hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että rahaston 
varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovellettava menettely on nopea ja että 
siinä otetaan asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.


