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Tarkistus 1
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(A) katsoo, että EGR ei saisi estää 
jäsenvaltioita toteuttamasta 
rakennepoliittisia toimia talouselämässä 
ja työmarkkinoilla tarvittavien muutosten 
helpottamiseksi eikä se saisi estää 
yrityksiä mukauttamasta tuotteitaan, 
tuotantoprosessejaan ja 
henkilöstöpolitiikkaansa kestävän 
talouden vaatimuksiin; katsoo, että 
EGR:n olisi oltava pikemminkin 
kannustava ja edesautettava muutosten 
tekemistä;

Or. en

Tarkistus 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(B) ottaa huomioon, että EGR ei edellytä 
jäsenvaltioilta aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, jotka on 
toteutettava rahaston soveltamisen 
puitteissa, mutta siitä voidaan myöntää 
rahoitustukea aktiivisiin 
työmarkkinatoimenpiteisiin, jotka ovat 
osa koordinoitua yksilöllisten palvelujen 
pakettia, jonka tarkoituksena on 
integroida työttömiksi joutuneet 
työntekijät uudelleen työmarkkinoille, 
kuten säädetään EGR-asetuksen[1] 
3 artiklassa, minkä vuoksi jäsenvaltiot 
voivat täysin joustavasti mukauttaa 
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työttömiksi joutuneisiin työntekijöihin 
kohdistuvat toimet kunkin hakemuksen 
paikallisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin,
([1] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 
20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan 
globalisaatiorahaston perustamisesta 
sellaisena kuin se on muutettuna 
18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 546/2009.)

Or. en

Tarkistus 3
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan ja että sitä koordinoidaan 
avointa koordinointimenettelyä noudattaen 
ja kaikki mahdolliset synergiat hyödyntäen, 
jotta unionin kehitys globaalistuvassa 
ympäristössä olisi myönteistä ja jotta 
jäsenvaltioissa kyettäisiin vastaamaan 
yhteiskuntaan ja työelämään sopeuttamisen 
haasteeseen; muistuttaa, että Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR) tarkoitus on 
tukea tätä tavoitetta ja avustaa 
joukkoirtisanomisen kohteeksi joutuneita 
työntekijöitä;

1. palauttaa mieliin, että sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan ja että sitä koordinoidaan 
avointa koordinointimenettelyä noudattaen 
ja kaikki mahdolliset synergiat hyödyntäen, 
jotta unionin kehitys globaalistuvassa 
ympäristössä olisi myönteistä ja jotta 
jäsenvaltioissa kyettäisiin vastaamaan 
yhteiskuntaan ja työelämään sopeuttamisen 
haasteeseen; pitää valitettavana 
epätasapainoa, joka vallitsee 
sosiaalipolitiikan ja kilpailutavoitteita 
ajavien muiden politiikkojen välillä, ja 
kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 
sosiaalipolitiikan välineitä; muistuttaa, 
että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) 
tarkoitus on tukea tätä tavoitetta ja avustaa 
joukkoirtisanomisen kohteeksi joutuneita 
työntekijöitä;

Or. fr
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Tarkistus 4
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan ja että sitä koordinoidaan 
avointa koordinointimenettelyä noudattaen 
ja kaikki mahdolliset synergiat hyödyntäen, 
jotta unionin kehitys globaalistuvassa 
ympäristössä olisi myönteistä ja jotta 
jäsenvaltioissa kyettäisiin vastaamaan 
yhteiskuntaan ja työelämään sopeuttamisen 
haasteeseen; muistuttaa, että Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR) tarkoitus on 
tukea tätä tavoitetta ja avustaa 
joukkoirtisanomisen kohteeksi joutuneita 
työntekijöitä;

1. palauttaa mieliin, että sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan ja että sitä koordinoidaan 
avointa koordinointimenettelyä noudattaen 
ja kaikki mahdolliset synergiat hyödyntäen, 
jotta unionin kehitys globaalistuvassa 
ympäristössä olisi myönteistä ja jotta 
jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kesken
kyettäisiin vastaamaan yhteiskuntaan ja 
työelämään sopeuttamisen haasteeseen;
muistuttaa, että Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR) tarkoitus on 
tukea tätä tavoitetta ja avustaa 
joukkoirtisanomisen kohteeksi joutuneita 
työntekijöitä;

Or. nl

Tarkistus 5
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että määrärahat myönnetään ja 
maksut suoritetaan EGR:n 
budjettikohdasta viimeistään seuraavasta 
rahoituskehyksestä alkaen, jotta niiden 
käyttö olisi yksinkertaisempaa ja 
hakemusten käsittely nopeampaa ja jotta 
rahaston tuki irtisanotuille työtekijöille 
olisi tehokkaampaa ja menettelyt 
saataisiin yhdenmukaistettua;

2. kehottaa komissiota ehdottamaan EGR-
asetuksen muuttamista 
hakemusmenettelyn nopeuttamiseksi 
lyhyellä aikavälillä niin, että varat 
saataisiin käyttöön kuuden kuukauden 
kuluessa työttömäksi joutumisesta, ja 
tarkastelemaan muun muassa 
mahdollisuutta käynnistää 
hakemusmenettely heti kun 
irtisanomisista ilmoitetaan eikä vasta 
niiden toteuduttua ja sujuvoittamaan 
komission päätöksentekoa 
mahdollisimman tehokkaasti sekä 
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luomaan vakiomuotoisia menettelyjä; 
kehottaa komissiota myös kehittämään 
seuraavaa rahoituskehystä varten ideoita, 
jotta voidaan saavuttaa toisaalta 
tavoitteena oleva jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävä yhteistyö, jolla helpotetaan 
tulevaisuuteen suuntautuvia 
perinpohjaisia muutoksia kestävän 
talouden ja kestävien työmarkkinoiden 
aikaansaamiseksi, ja toisaalta helpottaa 
nopean ja joustavan avun antamista 
talouselämän odottamattomien 
tapahtumien johdosta irtisanotuille 
työntekijöille;

Or. en

Tarkistus 6
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että määrärahat myönnetään ja 
maksut suoritetaan EGR:n budjettikohdasta 
viimeistään seuraavasta rahoituskehyksestä 
alkaen, jotta niiden käyttö olisi 
yksinkertaisempaa ja hakemusten käsittely 
nopeampaa ja jotta rahaston tuki 
irtisanotuille työtekijöille olisi 
tehokkaampaa ja menettelyt saataisiin 
yhdenmukaistettua;

2. pyytää, että määrärahat myönnetään ja 
maksut suoritetaan EGR:n budjettikohdasta 
viimeistään seuraavasta rahoituskehyksestä 
alkaen, jotta niiden käyttö olisi 
yksinkertaisempaa ja hakemusten käsittely 
nopeampaa ja jotta rahaston tuki 
irtisanotuille työtekijöille olisi 
tehokkaampaa ja menettelyt saataisiin 
yhdenmukaistettua; pitää monien 
jäsenvaltioiden talousvaikeuksien vuoksi 
välttämättömänä, että vähennetään 
jäsenvaltioiden rahoitusosuutta ja 
lisätään unionin EGR-rahoitusta niin, 
että se kattaa 90 prosenttia tuettavien 
toimien kustannuksista;

Or. pt
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Tarkistus 7
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että määrärahat myönnetään ja 
maksut suoritetaan EGR:n budjettikohdasta 
viimeistään seuraavasta 
rahoituskehyksestä alkaen, jotta niiden 
käyttö olisi yksinkertaisempaa ja 
hakemusten käsittely nopeampaa ja jotta 
rahaston tuki irtisanotuille työtekijöille 
olisi tehokkaampaa ja menettelyt saataisiin 
yhdenmukaistettua;

2. pyytää, että määrärahat myönnetään ja 
maksut suoritetaan EGR:n 
budjettikohdasta, jotta niiden käyttö olisi 
yksinkertaisempaa ja hakemusten käsittely 
nopeampaa ja jotta rahaston tuki 
irtisanotuille työtekijöille olisi 
tehokkaampaa ja menettelyt saataisiin 
yhdenmukaistettua;

Or. de

Tarkistus 8
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää, että määrärahat myönnetään ja 
maksut suoritetaan EGR:n budjettikohdasta 
viimeistään seuraavasta rahoituskehyksestä 
alkaen, jotta niiden käyttö olisi 
yksinkertaisempaa ja hakemusten käsittely 
nopeampaa ja jotta rahaston tuki 
irtisanotuille työtekijöille olisi 
tehokkaampaa ja menettelyt saataisiin 
yhdenmukaistettua;

2. pyytää nykyinen taloudellinen tilanne 
huomioon ottaen, että määrärahat 
myönnetään ja maksut suoritetaan EGR:n 
budjettikohdasta viimeistään seuraavasta 
rahoituskehyksestä alkaen, jotta niiden 
käyttö olisi yksinkertaisempaa ja 
hakemusten käsittely nopeampaa ja jotta 
rahaston tuki irtisanotuille työtekijöille 
olisi tehokkaampaa ja menettelyt saataisiin 
yhdenmukaistettua;

Or. nl

Tarkistus 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
niiden on toteutettava välittömiä 
työmarkkinainterventioita samalla kun ne 
hakevat EGR:n tukea;

Or. en

Tarkistus 10
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota muuttamaan 
enimmäistäytäntöönpanoajan 
24 kuukaudesta hakemuksen tekemisestä 
36 kuukauteen hakemuksen 
hyväksymisestä, jotta voidaan helpottaa 
myönnettyjen varojen täysimääräistä 
täytäntöönpanoa ja antaa irtisanotuille 
työntekijöille mahdollisuus saattaa 
uudelleenintegrointiprosessi päätökseen;

Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
työmarkkinaosapuolet alusta alkaen 
mukaan hakemusten valmisteluun;

3. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että ne 
ovat toisaalta velvollisia ottamaan 
työmarkkinaosapuolet alusta alkaen 
mukaan hakemusten valmisteluun EGR-
asetuksen 5 artiklan mukaisesti ja 
toisaalta noudattamaan asetuksen 
9 artiklaa, jonka mukaan jäsenvaltion on 
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tiedotettava rahoitettavista toimista ja 
tehtävä niitä tunnetuiksi ja osoitettava 
tiedotus asianomaisille työntekijöille, 
paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille 
ja työmarkkinaosapuolille sekä 
yhdenmukaistettava menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 12
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
työmarkkinaosapuolet alusta alkaen 
mukaan hakemusten valmisteluun;

3. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
työmarkkinaosapuolet alusta alkaen 
mukaan hakemusten valmisteluun ja 
varmistumaan yritysneuvostojen 
osallistumisesta aina ennen ohjelmien 
käynnistymistä, jotta voidaan varmistaa, 
että työmarkkinaosapuolet ovat aidosti 
mukana sellaisten 
rakenneuudistusohjelmien määrittelyssä, 
joissa otetaan huomioon työntekijöiden 
tarpeet eikä yritysten tarpeita;

Or. fr

Tarkistus 13
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
työmarkkinaosapuolet alusta alkaen 
mukaan hakemusten valmisteluun;

3. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
työmarkkinaosapuolet alusta alkaen 
mukaan hakemusten valmisteluun sekä 
edistämään työmarkkinaosapuolten ja 
yrittäjien kanssa käytävää sosiaalista 
vuoropuhelua;
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Or. en

Tarkistus 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisinä neuvoston 
päätelmiä uudenlaisten työpaikkojen 
edellyttämien uusien taitojen 
hankkimisesta ja korostaa, että EGR:sta 
jäsenvaltiot voivat hakea lisärahoitusta 
irtisanottujen työntekijöiden 
uudelleenkouluttamiseksi tulevaisuuden 
työpaikkoihin sekä toimiin heidän 
liikkuvuutensa lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 15
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. vaatii komissiota valvomaan, että
direktiiviä 2002/14/EY työntekijöille 
tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan 
ja direktiiviä 94/45/EY eurooppalaisesta 
yritysneuvostosta sovelletaan 
asianmukaisesti, jotta 
työmarkkinaosapuolilla on 
käytettävissään kaikki keinot arvioida 
kaavailtuja irtisanomis- tai 
rakenneuudistussuunnitelmia ennen 
niistä ilmoittamista ja jotta ne voivat 
hoitaa täysimääräisesti osuutensa 
hakemuksen valmistelussa;
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Or. fr

Tarkistus 16
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota asettamaan 
jäsenvaltioille velvollisuuden tukea 
työntekijäyhdistysten osallistumista EGR-
asetuksen täytäntöönpanon aikana; 
kehottaa komissiota järjestämään 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa 
siitä, miten työntekijät osallistuvat EGR:n 
täytäntöönpanoon, jotta työntekijät 
nykyisissä ja tulevissa tapauksissa voivat 
hyötyä aiemmista tapauksista saaduista 
kokemuksista;

Or. en

Tarkistus 17
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kehottaa komissiota esittämään 
viipymättä ehdotuksen, jolla työpaikkoja 
vähentävät ja edellisillä tilikausilla voittoa 
kirjanneet yritykset saadaan 
osallistumaan asianmukaisella tavalla 
liiketoiminnan siirtämisestä ja 
työpaikkojen vähentämisestä aiheutuviin 
sosiaalikuluihin ja jolla varmistetaan 
EGR:n jälleenrahoitus;

Or. de
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Tarkistus 18
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. kehottaa komissiota korvaamaan 
EGR:n keskipitkällä aikavälillä 
rakenneuudistusrahastolla, joka 
rahoitetaan EU:n laajuisella 
liiketoiminnan siirtämisestä perittävällä 
maksulla ja jonka avulla yritykset 
saadaan osallistumaan asianmukaisesti 
kestävien korvaavien työpaikkojen 
luomiseen;

Or. de

Tarkistus 19
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön kriteerit, joilla kytketään EGR:n 
tuen myöntäminen ensisijaisesti työpaikat 
turvaaviin ja uusia työpaikkoja luoviin 
rakenneuudistuksiin sekä tukea 
tarvitsevien alueiden ekologisesti 
kestävään ja yhteiskunnallisesti 
tasapainoiseen kehitykseen;

Or. de

Tarkistus 20
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
3 g kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 g. kehottaa komissiota ulottamaan 
EGR:n käytön kriteerit edellä mainittujen 
ehtojen mukaisesti koskemaan EU:n 
alueella tapahtuvia liiketoiminnan siirtoja 
sekä yksinkertaistamaan 
hakemusmenettelyä huomattavasti;

Or. de

Tarkistus 21
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää jäsenvaltioita perustamaan 
EGR:a koskevasta tiedottamisesta ja sen 
hallinnosta vastaavan kansallisen elimen, 
joka toimisi kaikkien osapuolten 
yhteyspisteenä, ja vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä unionin tasolla, sillä se 
mahdollistaisi EGR:n nopean ja tehokkaan 
reagoinnin joukkoirtisanomisiin;

4. pyytää jäsenvaltioita perustamaan 
EGR:a koskevasta tiedottamisesta ja sen 
hallinnosta vastaavan kansallisen elimen, 
joka toimisi kaikkien osapuolten ja 
erityisesti työmarkkinaosapuolten
yhteyspisteenä, ja vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä unionin tasolla, sillä se 
mahdollistaisi EGR:n nopean ja tehokkaan 
reagoinnin joukkoirtisanomisiin;

Or. fr

Tarkistus 22
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää jäsenvaltioita perustamaan 
EGR:a koskevasta tiedottamisesta ja sen 
hallinnosta vastaavan kansallisen elimen, 
joka toimisi kaikkien osapuolten 
yhteyspisteenä, ja vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä unionin tasolla, sillä se 

4. pyytää jäsenvaltioita perustamaan 
EGR:a koskevasta tiedottamisesta ja sen 
hallinnosta vastaavan kansallisen elimen, 
joka toimisi kaikkien osapuolten 
yhteyspisteenä, ja vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä unionin tasolla, sillä se 
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mahdollistaisi EGR:n nopean ja tehokkaan 
reagoinnin joukkoirtisanomisiin;

mahdollistaisi EGR:n nopean ja tehokkaan 
reagoinnin uhkaaviin
joukkoirtisanomisiin;

Or. nl

Tarkistus 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins,
Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää komissiota esittämään 
ehdotuksen siitä, miten EGR-asetusta olisi 
muutettava, jotta kaikki eri aloilla ja 
alueilla samasta syystä irtisanotut 
työntekijät pääsisivät osallisiksi EGR:n 
tuesta;

Or. en

Tarkistus 24
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
mahdollisuuksia päästä eroon EGR-
hakemuksella tukeen oikeutettujen 
irtisanottujen ja muiden saman alan 
irtisanottujen työntekijöiden erottelusta; 

Or. en

Tarkistus 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
6 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita ja 
paikallisviranomaisia tekemään 
kaikkensa tyhjiksi jääneiden 
toimipaikkojen elvyttämiseksi ja alueiden 
taloudellisten toimintaedellytysten 
säilyttämiseksi ottaen huomioon, että 
EGR on tarkoitettu yksinomaan 
työntekijöille; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
hyödyntämään siinä eritoten Progress-
ohjelmaa;

Or. fr

Tarkistus 26
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että kansallista täytäntöönpanoa 
koskevilla asetuksilla ei rajoiteta rahaston 
soveltamista; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
hyödyntämään siinä eritoten Progress-
ohjelmaa;

Or. en
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Tarkistus 27
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa ja aivan 
erityisesti uutta mikrorahoitusvälinettä;

Or. fr

Tarkistus 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

6. kehottaa EGR:n tukea nauttivia
jäsenvaltioita toimimaan erittäin 
tehokkaasti ja tarjoamaan irtisanotuille 
työntekijöille yksilöllistä tukea erityisesti 
joukkoirtisanomisten tapauksessa, jotta 
työntekijöillä olisi paremmat 
mahdollisuudet pärjätä suuria muutoksia 
kokevilla työmarkkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

Or. en
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Tarkistus 29
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla;
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa sekä edistämään uudelleen- ja 
täydennyskoulutusta, jotta työntekijöillä 
olisi paremmat mahdollisuudet pärjätä 
suuria muutoksia kokevilla 
työmarkkinoilla; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
hyödyntämään siinä eritoten Progress-
ohjelmaa;

Or. nl

Tarkistus 30
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä 
tukea erityisesti joukkoirtisanomisten 
tapauksessa, jotta työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet pärjätä suuria 
muutoksia kokevilla työmarkkinoilla; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
irtisanotuille työntekijöille yksilöllistä ja 
sosiaalista tukea erityisesti 
joukkoirtisanomisten tapauksessa, jotta 
työntekijöillä olisi paremmat 
mahdollisuudet pärjätä suuria muutoksia 
kokevilla työmarkkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja hyödyntämään siinä 
eritoten Progress-ohjelmaa;

Or. de
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Tarkistus 31
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista, nykyisten 
työpaikkojen muuttamista ekologisesti 
kestävämmiksi ja ekologisesti kestävien 
uusien työpaikkojen luomista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä; kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan toimia, joilla 
kannustetaan erityisesti nuoria, yli 45-
vuotiaita naisia ja muita heikommassa 
asemassa olevia tai ikääntyneitä 
työntekijöitä pysymään työmarkkinoilla 
tai palaamaan työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 32
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
tietyllä työssäkäyntialueella sijaitsevien
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;
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Or. fr

Tarkistus 33
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
erityisesti uudenlaisten, kestävien ja 
tulevaisuuteen suuntautuneiden
työpaikkojen edellyttämien uusien taitojen 
hankkimista ja elinikäistä oppimista, jotta 
työntekijät voisivat kehittää uraansa ja jotta 
unionin kilpailukyky parantuisi 
globaalistuvassa toimintaympäristössä;

Or. de

Tarkistus 34
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten, kestävien ja laadukkaiden
työpaikkojen edellyttämien uusien taitojen 
hankkimista ja elinikäistä oppimista, jotta 
työntekijät voisivat kehittää uraansa ja jotta 
unionin kilpailukyky parantuisi 
globaalistuvassa toimintaympäristössä;

Or. fr
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Tarkistus 35
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten ja "hyvien" työpaikkojen 
edellyttämien uusien taitojen hankkimista 
ja elinikäistä oppimista, jotta työntekijät 
voisivat kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

Or. de

Tarkistus 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista ja elinikäistä 
oppimista, jotta työntekijät voisivat 
kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

7. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
EGR:a Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamiseen ja edistämään sen avulla 
uudenlaisten työpaikkojen edellyttämien 
uusien taitojen hankkimista, yrittäjyyttä ja 
elinikäistä oppimista, jotta työntekijät 
voisivat kehittää uraansa ja jotta unionin 
kilpailukyky parantuisi globaalistuvassa 
toimintaympäristössä;

Or. en

Tarkistus 37
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita EGR:a 
hyödyntäen luomaan EGR:n, ESR:n ja 
mikroluototuksen välisiä synergioita, jotta 
saadaan ihanteellinen ja kuhunkin 
yksittäistapaukseen sopiva ratkaisu;

Or. de

Tarkistus 38
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kannustaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan EGR-asetuksen hengessä 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
työntekijöiden liikkuvuutta, jos jonkin 
alueen työllisyysnäkymät ovat 
epäsuotuisat;

Or. en

Tarkistus 39
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. katsoo, että Euroopan unionin 
kilpailukyky globaalissa ympäristössä 
voidaan varmistaa jatkossa vain, jos 
huolehditaan määrätietoisesti siitä, että 
EU-alueen työntekijät ovat 
mahdollisimman ammattitaitoisia; katsoo 
sen vuoksi, että työttömyysjaksojen 
täyttämiseen tehokkailla täydennys- ja 
uudelleenkoulutustoimilla tarvitaan myös 
EGR:n tukea; 
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Or. de

Tarkistus 40
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. toteaa, että myös unionin sisällä on 
usein suuria eroja (palkkataso, 
sosiaaliedut) eri jäsenvaltioiden ja 
erityisesti läntisen ja itäisen Euroopan 
työmarkkinoiden välillä; toteaa näiden 
erojen johtavan siihen, että 
joukkoirtisanomisiin ryhdytään niiden 
jäsenvaltioiden työmarkkinoilla, joissa 
yrityksillä on epäedullisemmat 
työmarkkinaolot; katsoo, että myös 
tällaisten globalisaatiosta johtuvien 
irtisanomisten olisi oltava EGR:n tukeen 
oikeuttavia tilanteita;

Or. de

Tarkistus 41
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia;

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia; 
kannustaa jäsenvaltioita kehittämään 
toimintalinjoja, joilla velvoitetaan 
toimipaikkansa siirtävät tai tietyllä 
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alueella toimintansa lopettavat yritykset 
tukemaan työntekijöiden 
täydennyskoulutusta ja auttamaan 
työntekijöitä uuden työpaikan saannissa 
sekä tarjoamaan heille siirtymäkauden 
tukea;

Or. en

Tarkistus 42
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia;

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan ja ammatillisesta 
koulutuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia;

Or. de

Tarkistus 43
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia;

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät "hyvän" vakituisen 
työpaikan, joka tarjoaa
kehitysmahdollisuuksia;
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Or. de

Tarkistus 44
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia;

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
ennen työttömyyskautensa alkua näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät elinkelpoisen alan
vakituisen työpaikan, joka tarjoaa 
kehitysmahdollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa yrityksiä niiden vastuusta 
tehdä kaikkensa, jotta työntekijöillä olisi 
heti työttömyyskautensa alusta näyttöä 
työkokemuksestaan, jotta heidän 
uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia;

8. muistuttaa yrityksiä niiden sosiaalisesta
vastuusta tehdä kaikkensa, jotta 
työntekijöillä olisi heti työttömyyskautensa 
alusta näyttöä työkokemuksestaan, jotta 
heidän uudelleenkoulutuksensa tapahtuisi 
mahdollisimman kohdennetusti ja nopeasti 
ja jotta he löytäisivät vakituisen työpaikan, 
joka tarjoaa kehitysmahdollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 46
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että EGR:lle esitettävissä 
tapauksissa on suuria eroja, koska tilanteet 
jäsenvaltioissa vaihtelevat suuresti; pyytää 
siksi komissiota antamaan ehdotuksen, 
jossa joustavoitetaan jäsenvaltiokohtaisia 
toimintakriteerejä, jotta väline mukautuisi 
paremmin jäsenvaltion talouden 
erityispiirteisiin, ja arvioimaan 
mahdollisuutta jatkaa viitekautta ja 
laajentaa aluetta, jolta yrityksiä voidaan 
ottaa huomioon;

9. toteaa, että EGR:lle esitettävissä 
tapauksissa on suuria eroja, koska tilanteet 
jäsenvaltioissa vaihtelevat suuresti; pyytää 
siksi komissiota antamaan ehdotuksen, 
jossa joustavoitetaan jäsenvaltiokohtaisia 
toimintakriteerejä, jotta väline mukautuisi 
paremmin jäsenvaltion talouden 
erityispiirteisiin, ja arvioimaan 
mahdollisuutta jatkaa viitekautta ja 
laajentaa aluetta, jolta yrityksiä voidaan 
ottaa huomioon, sekä huolehtimaan 
jäsenvaltioiden tasapuolisista 
mahdollisuuksista hyödyntää välinettä;

Or. fr

Tarkistus 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pyytää komissiota antamaan 
jäsenvaltioille ohjeistusta EGR-
tukihakemusten laadinnassa ja 
toteutuksessa tavoitteena nopea 
hakumenettely ja sidosryhmien laaja 
yksimielisyys sovellettavasta strategiasta 
ja toteutettavista toimenpiteistä, joilla 
työntekijät voidaan integroida tehokkaasti 
uudelleen työmarkkinoille;

Or. en
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Tarkistus 48
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. katsoo, että EGR:n 
täytäntöönpanossa jäsenvaltioilta olisi 
edellytettävä toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, että rahaston tukeen 
oikeutetuilla toisen valtion kansalaisilla 
on mahdollisuus hyödyntää tukea, vaikka 
he asuisivatkin toisessa maassa, erityisesti 
jos on kyse toisesta EU-maasta;

Or. en

Tarkistus 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. pyytää komissiota avustamaan myös 
jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia ja 
työntekijäyhdistyksiä toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 50
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. katsoo, että erityisesti komission ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä ja seurattava tarkkaan 
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monikansallisille yhtiöille annettua tukea 
sekä investoitava vahvasti työntekijöiden 
oikeudet huomioon ottavien työpaikkojen 
luomiseen sosiaalisen dumppauksen 
estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 51
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. kehottaa komissiota huolehtimaan 
toimintalinjojensa ja välineidensä 
johdonmukaisuudesta, jotta kasvu- ja 
kilpailukykytavoitteet eivät ole 
ristiriidassa työllisyyttä, 
yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista 
osallisuutta koskevien tavoitteiden 
kanssa;

Or. fr

Tarkistus 52
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. kehottaa komissiota tutkimaan, 
miksi eräät joukkoirtisanomisia 
kohdanneet EGR-tukikelpoiset maat eivät 
hyödynnä rahaston tukea, ja ehdottamaan 
asianmukaisia ratkaisuja;

Or. en
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Tarkistus 53
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
vuosikertomuksessaan tilastotietoja 
EGR:n tehokkuudesta sekä 
koulutusstrategioita, joilla edistetään 
uudelleentyöllistymistä;

11. kehottaa komissiota esittämään 
viipymättä EGR:n tähänastisesta käytöstä 
selvityksen, josta ilmenee 
yksityiskohtaisesti, miten varoja on 
käytetty ja kuinka suuri niiden osuus on 
ollut muihin kansallisiin ja yritysten 
suorittamiin tukitoimenpiteisiin 
verrattuna; kehottaa komissiota tekemään 
selvityksestä alustavia päätelmiä sekä 
antamaan viipymättä ehdotuksia rahaston 
käytön tehostamisesta;

Or. de

Tarkistus 54
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
vuosikertomuksessaan tilastotietoja EGR:n 
tehokkuudesta sekä koulutusstrategioita, 
joilla edistetään uudelleentyöllistymistä;

11. kehottaa komissiota esittämään 
vuosikertomuksessaan tilastotietoja EGR:n 
tehokkuudesta sekä koulutusstrategioita, 
joilla edistetään uudelleentyöllistymistä, ja 
arvioimaan työmarkkinarakenteen 
vaikutusta tähän tehokkuuteen;

Or. fr

Tarkistus 55
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
selvästi EGR:n rahoituskehystä nykyisen 
talous- ja rahoituskriisin sekä 
laajentuneen toimenkuvan perusteella 
sekä luomaan EGR:lle oman osaston 
talousarvioon;

Or. de

Tarkistus 56
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. korostaa, että tiukassa 
taloustilanteessa komission on yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa arvioitava EGR:sta 
rahoitettavien toimien tehokkuutta ja 
kestävyyttä; katsoo, että tätä varten olisi 
luotava vakioperusteita, kuten 
koulutustoimien loppuunvienti, 
rekrytoinnin onnistuminen ja uuden 
työsuhteen kesto;

Or. de

Tarkistus 57
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pyytää komissiota julkaisemaan tiedot 
EGR:n tosiasiallisesta käytöstä Euroopan 
unionin moitteettoman 
talousarviohallinnon varmistamiseksi, jotta 
Euroopan parlamentti voi valvoa toimintaa 
jälkikäteen.

12. pyytää komissiota julkaisemaan tiedot 
EGR:n tosiasiallisesta käytöstä, erityisesti 
myönnettyjen varojen 
takaisinmaksuasteesta ja asian 
perusteluista, Euroopan unionin 
moitteettoman talousarviohallinnon 
varmistamiseksi, jotta Euroopan 
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parlamentti voi valvoa toimintaa 
jälkikäteen ja ehdottaa tarvittaessa 
parannuksia rahaston toimintaan.

Or. fr

Tarkistus 58
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pyytää komissiota julkaisemaan tiedot 
EGR:n tosiasiallisesta käytöstä Euroopan 
unionin moitteettoman 
talousarviohallinnon varmistamiseksi, jotta 
Euroopan parlamentti voi valvoa toimintaa 
jälkikäteen.

12. pyytää komissiota julkaisemaan tiedot 
EGR:n tosiasiallisesta käytöstä ja 
toimenpiteiden pidemmän aikavälin 
(≥1 vuosi) menestyksekkyydestä Euroopan 
unionin moitteettoman 
talousarviohallinnon varmistamiseksi, jotta 
Euroopan parlamentti voi valvoa toimintaa 
jälkikäteen.

Or. en


