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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan globalisaatiorahasto 
perustettiin Euroopan globalisaatiorahaston 
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1927/2006 
1 päivästä tammikuuta 2007 31 päivään 
joulukuuta 2013 ulottuvan 
rahoituskehyksen ajaksi, jotta unioni voi 
osoittaa solidaarisuutta globalisaatiosta 
johtuvien maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten vuoksi 
työttömiksi jääneille työntekijöille sekä 
tukea heidän nopeaa integroitumistaan 
takaisin työelämään. Tämä EGR:n 
alkuperäinen tavoite pätee edelleen.

(2) Euroopan globalisaatiorahasto 
perustettiin Euroopan globalisaatiorahaston 
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1927/2006 
1 päivästä tammikuuta 2007 31 päivään 
joulukuuta 2013 ulottuvan 
rahoituskehyksen ajaksi, jotta unioni voi 
osoittaa solidaarisuutta globalisaatiosta 
johtuvien maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten vuoksi 
työttömiksi jääneille työntekijöille sekä 
tukea heidän nopeaa integroitumistaan 
takaisin työelämään. Kun otetaan 
huomioon, että monissa jäsenvaltioissa 
tilanne on edelleen epävarma, tämä 
EGR:n alkuperäinen tavoite pätee edelleen, 
koska se mahdollistaa – vaikkakin 
vaatimattomalla tasolla – yksilöllisesti 
räätälöidyt palvelut työntekijöille, jotka 
ovat menettäneet työpaikkansa talouden 
globalisaation aiheuttamissa 
joukkoirtisanomisissa, joilla on 
huomattava vaikutus yritys-, ala- ja 
aluetasolla.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle Eurooppa 2020 -strategiaa
tukeva talousarvio tunnustetaan EGR:n 
rooli joustavana rahastona, josta tuetaan 
työpaikkansa menettäneitä työntekijöitä ja 
autetaan heitä löytämään uusi työpaikka 
mahdollisimman pian. Unionin olisi 
1 päivästä tammikuuta 2014 31 päivään 
joulukuuta 2020 ulottuvan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana edelleen tarjottava 
erityistä kertaluonteista tukea helpottamaan 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään alueilla, aloilla tai 
työmarkkinoilla, joihin kohdistuu äkillinen 
vakava talouden häiriötila. Koska EGR:n 
tarkoituksena on tarjota tukea kiireellisissä 
tilanteissa ja odottamattomissa 
olosuhteissa, se olisi pidettävä 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella.

(3) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio tunnustetaan EGR:n 
rooli joustavana rahastona, josta tuetaan 
työpaikkansa menettäneitä työntekijöitä ja 
autetaan heitä löytämään uusi työpaikka 
mahdollisimman pian. Unionin olisi 
1 päivästä tammikuuta 2014 31 päivään 
joulukuuta 2020 ulottuvan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana edelleen tarjottava 
erityistä kertaluonteista tukea helpottamaan 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään alueilla, aloilla tai 
työmarkkinoilla, joihin kohdistuu äkillinen 
vakava talouden häiriötila. Koska EGR:n 
tarkoituksena on tarjota tukea kiireellisissä 
tilanteissa ja odottamattomissa 
olosuhteissa, se olisi pidettävä 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ulkopuolella, jotta unionilla olisi nopean
toiminnan mekanismi tuen antamiseksi 
työttömyyskriisien aikana.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakijajäsenvaltion aloitteesta voidaan 
myöntää rahoitustukea valmistelu-, 
hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, 
valvonta- ja raportointitoimiin.

3. Hakijajäsenvaltion aloitteesta voidaan 
myöntää enintään 5 prosenttia 
kokonaiskuluista kattavaa rahoitustukea 
valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja 
mainonta-, valvonta- ja raportointitoimiin.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi 
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
mahdollisimman nopeasti, 8 artiklan 3 
kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 
perusteella ja ottaen erityisesti huomioon 
tuettavien työntekijöiden määrän sekä 
ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen rahoitustuen määrää, joka 
voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 
50 prosenttia 8 artiklan 2 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista tai enintään 65 
prosenttia näistä kustannuksista, kun kyse 
on hakemuksesta, jonka esittäneen 
jäsenvaltion alueella ainakin yksi NUTS II 
-tason alue on tukikelpoinen 
rakennerahastojen lähentymisperiaatteen 
mukaisesti. Komissio päättää näitä 
tapauksia arvioidessaan, onko 65 prosentin 
rahoitusosuus perusteltu.

1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
mahdollisimman nopeasti, 8 artiklan 3 
kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 
perusteella ja ottaen erityisesti huomioon 
tuettavien työntekijöiden määrän sekä 
ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen rahoitustuen määrää, joka 
voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 
50 prosenttia 8 artiklan 2 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista tai enintään 65 
prosenttia näistä kustannuksista, kun kyse 
on hakemuksesta, jonka esittäneen 
jäsenvaltion alueella ainakin yksi NUTS II 
-tason alue on tukikelpoinen 
rakennerahastojen lähentymisperiaatteen 
mukaisesti. Komissio päättää näitä 
tapauksia arvioidessaan etukäteen 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti, 
onko 65 prosentin yhteisrahoitusosuus 
perusteltu.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi 
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 15 artiklan 4 kohdan mukainen 
päätös rahoitustuesta on tullut voimaan, 
komissio maksaa jäsenvaltiolle vähintään 
50 prosenttia unionin rahoitustuesta 
ennakkomaksuna periaatteessa 15 päivän 
kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa väli- ja
loppumaksuina. Ennakkomaksu 
selvitetään, kun rahoitustuki päätetään 
18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1. Kun 15 artiklan 4 kohdan mukainen 
päätös rahoitustuesta on tullut voimaan, 
komissio maksaa jäsenvaltiolle enintään 
50 prosenttia unionin rahoitustuesta 
ennakkomaksuna periaatteessa 15 päivän 
kuluessa ja sen jälkeen väli- ja/tai
loppumaksuina. Ennakkomaksu 
selvitetään, kun rahoitustuki päätetään 
18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi 
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio esittää joka toisen vuoden 
elokuun 1 päivään mennessä ja 
ensimmäisen kerran vuonna 2015 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 
1927/2006 mukaisista kahtena edellisenä
vuonna toteutetuista toimista kertomuksen, 
jossa tarkastellaan sekä toimien määrää että 
niiden laatua. Kertomuksessa käsitellään 
pääasiassa EGR:n avulla saatuja tuloksia, 
ja siinä on oltava tiedot esitetyistä 
hakemuksista, tehdyistä päätöksistä, 
rahoitetuista toimista, mukaan luettuna 
niiden täydentävyys muista unionin 
rahastoista, erityisesti Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta, (maaseuturahasto) 
rahoitettujen toimien kanssa, ja myönnetyn 
rahoitustuen päättämisestä. Siinä olisi 
oltava tiedot myös niistä hakemuksista, 
jotka on hylätty tai joita on supistettu 
riittämättömien määrärahojen vuoksi tai 
siksi, että ne eivät ole olleet tukikelpoisia.

1. Komissio esittää joka toisen vuoden 
elokuun 1 päivään mennessä ja 
ensimmäisen kerran vuonna 2015 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen ja asetuksen (EY) 
N:o 1927/2006 mukaisista kahtena 
edellisenä vuonna toteutetuista toimista 
kertomuksen, jossa tarkastellaan kattavasti 
sekä toimien määrää että niiden laatua. 
Kertomuksessa käsitellään pääasiassa 
EGR:n avulla saatuja tuloksia, ja siinä on 
oltava tiedot esitetyistä hakemuksista, 
tehdyistä päätöksistä, sellaisten tuettujen 
työntekijöiden määrästä, jotka löytävät 
vakaan työpaikan vuoden kuluessa 
hakemuksen päivämäärästä, rahoitetuista 
toimista, mukaan luettuna niiden 
täydentävyys muista unionin rahastoista, 
erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta 
(ESR) ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta, 
(maaseuturahasto) rahoitettujen toimien 
kanssa, ja myönnetyn rahoitustuen 
päättämisestä. Siinä olisi oltava tiedot 
myös niistä hakemuksista, jotka on hylätty 
tai joita on supistettu riittämättömien 
määrärahojen vuoksi tai siksi, että ne eivät 
ole olleet tukikelpoisia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi 
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kertomus toimitetaan tiedoksi Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 
komitealle ja työmarkkinaosapuolille.

2. Kertomus toimitetaan tiedoksi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 
alueiden komitealle ja 
työmarkkinaosapuolille.



AD\903615FI.doc 7/9 PE486.029v02-00

FI

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi 
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioinnin tulokset toimitetaan tiedoksi 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 
alueiden komitealle ja 
työmarkkinaosapuolille.

2. Arvioinnin tulokset toimitetaan tiedoksi 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 
alueiden komitealle ja 
työmarkkinaosapuolille. Arvioinnissa 
esitetyt suositukset olisi otettava 
huomioon suunniteltaessa uusia ohjelmia 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden alalla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi 
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Varmistetaan, että rahoitetut menot 
perustuvat todennettaviin tositteisiin ja että 
ne ovat moitteettomat ja säännönmukaiset.

(c) Varmistetaan, että rahoitetut menot 
perustuvat todennettaviin tositteisiin ja että 
ne ovat lailliset ja säännönmukaiset.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi 
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ryhtyy Euroopan unionin 
yleisen talousarvion toteuttamisesta 
vastuullisena kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin tarkistaakseen, että 
rahoitetut toimet on toteutettu 
moitteettoman ja tehokkaan varainhoidon 
periaatteiden mukaisesti. 
Hakijajäsenvaltion velvollisuus on 
varmistaa, että sillä on kitkattomasti 
toimivat hallinnointi- ja 

4. Komissio ryhtyy Euroopan unionin 
yleisen talousarvion toteuttamisesta 
vastuullisena kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin tarkistaakseen, että 
rahoitetut toimet on toteutettu
moitteettoman ja tehokkaan varainhoidon 
periaatteiden mukaisesti. 
Hakijajäsenvaltion velvollisuus on 
varmistaa, että sillä on kitkattomasti 
toimivat hallinnointi- ja 
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valvontajärjestelmät. Komissio tarkistaa, 
että tällaiset järjestelmät ovat todella 
olemassa.

valvontajärjestelmät. Komissio tarkistaa, 
että tällaiset järjestelmät ovat todella 
olemassa. Jos sääntöjenvastaisuuksia 
havaitaan, virheellisesti maksetut summat 
olisi perittävä takaisin pääasiassa 
kuittaamalla. Tarvittaessa unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen voi 
perussopimuksen 325 artiklan mukaisesti 
sisältää tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi 
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksissa, joissa toimen toteutuneiden 
kustannusten määrä on vähäisempi kuin 
arvioitu määrä, joka on ilmoitettu 15 
artiklan mukaisesti, komissio vaatii 
jäsenvaltiota maksamaan takaisin 
vastaavan määrän saadusta rahoitustuesta.

1. Tapauksissa, joissa toimen toteutuneiden 
kustannusten määrä on vähäisempi kuin 
arvioitu määrä, joka on ilmoitettu 
15 artiklan mukaisesti, ja kun kuittaamalla 
periminen ei ole mahdollista, komissio 
vaatii jäsenvaltiota maksamaan takaisin 
vastaavan määrän saadusta rahoitustuesta. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi 
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä artiklassa tarkoitettu säädösvalta
siirretään määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulospäivästä.

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta komissiolle tämän asetuksen 
voimassaolon ajaksi.
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