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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/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery, Tanska)
(KOM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0421 – C7-0194/2011),

– 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 Tanska on pyytänyt apua tapauksessa, joka koskee 813 työntekijän 
(joista 325 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 28 

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
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(koneiden ja laitteiden valmistus) toimivissa kuudessa yrityksessä NUTS II -alueella 
Keski-Jyllannissa Tanskassa,

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;
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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/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery, Tanska)

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 maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välitön seuraus.

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

(4) Tanska esitti 11 päivänä toukokuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen 
käyttöönottamiseksi työntekijävähennysten vuoksi, jotka on toteutettu Midtjyllandin 
NUTS II -alueella (DK04) NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 28 (koneiden ja 
laitteiden valmistus) piirissä toimivissa kuudessa yrityksessä, ja täydensi hakemusta 
lisätiedoin 21 päivään maaliskuuta 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 3 944 606 euroa.

(5) EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Tanskan 
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 otetaan käyttöön 3 944 606 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 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 arvioituaan 
hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle 
ehdotuksen rahaston varojen käyttöön ottamiseksi 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 Tilanne: komission ehdotus

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

Tämä on neljästoista vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee 
yhteensä 3 944 606 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Tanskan hyväksi. Se koskee 
813 työntekijän (joista 325 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista NACE Rev. 2:n 
kaksinumerotasolla 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) toimivissa kuudessa yrityksessä 
NUTS II -alueella Keski-Jyllannissa Tanskassa 6. kesäkuuta 2009 ja 6. maaliskuuta 2010 
välisen yhdeksän kuukauden pituisen viiteajanjakson aikana.

Tämä hakemus (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Tanska) toimitettiin komissiolle 
11. toukokuuta 2010, ja sitä täydennettiin lisätiedoilla 21. maaliskuuta 2011 asti. Hakemus 
perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan b alakohdassa esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, 
että samalla NACE Revision 2:n kaksinumerotasolla jollakin jäsenvaltion NUTS II -tason 
alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella toimivien yritysten palveluksesta vähennetään 
yhdeksän kuukauden aikana vähintään 500 työntekijää.

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
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Yhtenä kriteerinä komission arviossa oli työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välisen yhteyden arviointi. Tässä 
tapauksessa se liittyi EU:n tuuliturbiiniteollisuuden globaalistumisesta aiheutuneista 
rakennemuutoksista johtuviin vakaviin seurauksiin.

Tanskan viranomaisten mukaan työllisyyden vähentymistä Keski-Jyllannissa ei voitu 
ennakoida, koska maailmanlaajuinen tuulienergia-ala on laajentunut nopeasti.

Komission arvio perustui myös alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen. 
Keski-Jyllanti on pinta-alaltaan Tanskan viidestä alueesta suurin ja väestöltään toiseksi suurin. 
Tuuliturbiinien valmistus kuuluu rauta- ja metalliteollisuuteen, ja tämän alan työntekijöiden 
osuus työntekijöiden kokonaismäärästä on Ringkøbing-Skjernin kunnassa suurempi kuin 
koko Tanskassa (19 prosenttia ja 6 prosenttia), minkä vuoksi alan kielteiset muutokset 
vaikuttavat herkemmin juuri tähän alueeseen. Tanska olettaa, että työntekijävähennyksillä on 
merkittäviä paikallisia vaikutuksia. Kyseisten työntekijöiden ilmoitetut vähennykset ovat noin 
2,5 prosenttia työpaikkojen kokonaismäärästä Ringkøbing-Skjernin kunnassa.

Rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna 
toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, sisältyy toimia 
tavoitteiden selkiyttämiseksi ja uudelleen suuntautumiseksi (työntekijöiden tavoitteiden ja 
suunnitelmien selvittämiseksi), täydentävää tukea jatkokoulutukseen sekä 
innovaatiolaboratorio (jossa keskitytään työntekijöiden ammattitaidon parantamiseen, jotta 
nämä voivat osallistua puhtaan teknologian prototyyppiluonteiseen työhön jo olemassa 
olevissa yrityksissä).

Tanskan viranomaiset vahvistivat, että työmarkkinaosapuolten kuulemista koskevia 
vaatimuksia on noudatettu.

Tanskan viranomaisten hakemuksessa ja täydentävissä tiedoissa esitettiin seuraavat tiedot 
asetuksen (EY) N:o 1927/2006 6 artiklassa säädettyjen perusteiden täyttymisestä:

• niissä vahvistettiin, ettei EGR:stä saatavalla rahoitustuella korvata toimenpiteitä, jotka 
kuuluvat yritysten vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten 
nojalla;

• niissä osoitettiin, että suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä työntekijöitä eikä niitä 
käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen;

• niissä vahvistettiin, ettei edellä tarkoitetuille tukikelpoisille toimille saada avustusta 
muista EU:n rahoitusvälineistä.

Tanska on ilmoittanut komissiolle, että hallintoviranomaisena rahoitustuen hallinnoinnista ja 
valvonnasta vastaa Tanskan yritys- ja rakennusviranomainen eli sama taho, joka vastaa myös 
Euroopan sosiaalirahastosta saadun tuen hallinnoinnista ja valvonnasta. 
Todentamisviranomaisena toimii saman elimen toinen osasto. Valvontaviranomaisena toimii 
Tanskan yritys- ja rakennusviranomaiseen kuuluva EU-rahoituksen tarkastusyksikkö.

Komission arvion mukaan hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut 
tukikelpoisuuskriteerit, ja komissio suosittelee budjettivallan käyttäjälle sen hyväksymistä.
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Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle 
siirtopyynnön kaikkiaan 3 944 606 eurosta, joka 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, että budjettikohtaa 04 05 01 
vahvistetaan 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 saattoi haitata monien tavoitteiden saavuttamista.

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 
500 miljoonaa euroa vuodessa.

Tämä on neljästoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2011 tehty ehdotus EGR:n varojen 
käyttöönotosta. Jos käytettävissä olevista määrärahoista vähennetään pyydetty määrä 
(3 944 606 euroa), vuoden 2011 loppuun asti on käytettävissä 424 760 999 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.

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


