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EUROOPAN KOMISSIO 

Bryssel 23.11.2010 
KOM(2010) 685 lopullinen 

C7-0389/10  

Ehdotus: 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

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/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Alankomaat) 
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PERUSTELUT 

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1 
28 kohdan mukaisesti Euroopan gl obalisaatiorahastosta (E GR) voi daan ottaa joustovälineen 
avulla k äyttöön vuosittain en intään 500 miljoonaa euro a ylittäm ällä rahoitusk ehyksen 
asianomaisten otsakkeiden enimmäismäärät. 

Rahastosta myönnettävään rahoitustukeen so vellettavista säännöistä säädetään Euroopan 
globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joul ukuuta 2006 annetussa Euroopan parlam entin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1927/20062. 

Alankomaat toim itti 8 . huhtikuuta 2010 EGR:n rahoitustukea koskevan hak emuksen 
”EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT” työntek ijävähennysten vuoksi, jotka on toteutettu 
Alankomaiden NUTS II -alueella Noor d Hollandissa (NL32), NACE Rev. 2:n 
kaksinumerotason 46 (tukkukauppa, pl. m oottoriajoneuvojen ja m oottoripyörien kauppa) 3 
piirissä toimivissa kahdessa yrityksessä. 

Tutkittuaan hakem uksen peru steellisesti kom issio on tullut asetuksen (EY) N:o 1927/2006 
10 artiklan mukaisesti siihen tulok seen, että asetuksessa s äädetyt edellytykset rah oitustuen 
saamiseksi täyttyvät. 

HAKEMUKSEN TIIVISTELMÄ JA ANALYYSI 

Keskeiset tiedot:  
EGR-viitenumero EGF/2010/012 
Jäsenvaltio Alankom aat 
2 artikla b alakohta 
Asianomaiset yritykset 2 
NUTS II -alue Noord Holland (NL32)  

NACE Rev. 2:n kaksinumerotaso 
46 (Tukkukauppa, pl. 

moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien kauppa) 

Viiteajanjakso 1.5.2009 – 31.1.2010 
Yksilöllisten palvelujen tarjoamisen aloittamispäivä 1.5.2009 
Hakemuksen päivämäärä 8.4.2010 
Työntekijävähennykset viiteajanjaksolla 613 
Tuen kohteena olevat työttömiksi jääneet työntekijät 613 
Yksilöllisten palvelujen kustannukset euroina 3 776 693 
EGR:n täytäntöönpanokustannukset4 euroina 
 157 362 

EGR:n täytäntöönpanokustannukset prosentteina 4 
Kokonaisbudjetti euroina 3 934 055 

                                                 
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1. 
3 Euroopan parlamentin ja n euvoston aset us (E Y) N:o 18 93/2006, annettu 20. j oulukuuta 2 006, 

tilastollisen toim ialaluokituksen NACE Rev. 2 va hvistamisesta sekä ne uvoston asetuks en (ET Y) N:o  
3037/90 j a ti ettyjen eri tilasto aloja ko skevien yh teisön asetu sten muuttamisesta (EUVL L 393, 
30.12.2006, s. 1). 

4 Asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. 
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EGR:n tuki euroina (65 %) 2 557 135 

1. Hakemus esitettiin komissiolle 8. huhtikuuta 2010, ja sitä täydennettiin lisätiedoin 5. 
elokuuta 2010 asti. 

2. Hakemus täyttää asetuksen (EY) N :o 1927/2006 2 artiklan b alakohdassa esitetyt 
EGR:n rahoitustuen myöntäm isen edellyty kset, ja se tehtiin sam an asetuksen 
5 artiklassa säädetyssä kymmenen viikon määräajassa. 

Yhteys työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin 
välillä 

3. Työntekijävähennysten ja m aailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välisen 
yhteyden osoittamiseksi Alankomaat esittää, että kriisi on vaikuttanut negatiivisesti 
tieto- ja viestin tätekniikan (TVT) sektor iin ja etenk in y rityksiin, jo tka to imivat 
laitteiden kehittäm isen ja m yynnin aloi lla. Hakija viittaa Ernst & Young -yhtiön 
kehittämän, tieto- ja viestintätekniikan alaa mittaavan indikaattorin5 jyrkkään laskuun 
Alankomaissa: sen arvo laski noin 160:st ä (elokuu 2008) noin 30:een (huhtikuu 
2009). Indikaattori perustuu keskeisiin tutkimustuloksiin, jotka koskevat TVT-
sektorin suhdannejaksoa, m enoja ja budjetoi ntia. Hake muksessa m ainitut globaalit 
lukuarvot osoittavat, että vuonna 2009 Läns i-Euroopan TVT-markkinoiden kasvu oli 
hitaampaa kuin aiem pina vuosina: ka svua oli 2,7 prosenttia vuonna 2007, 
2 prosenttia vuonna 2008 ja 1,2 prosenttia vuonna 2009. 

4. Alankomaan viranomaiset korostivat, että li ikevaihto tähän hakem ukseen liittyvissä 
kahdessa yrityksessä laski vuonna 2009 huom attavasti m aailmanlaajuisen rahoitus-  
ja talou skriisin seurauk sena: Getro nics-yrityksen liikev aihto laski 25 prosenttia ja 
HP:n liikevaihto laski 17 prosenttia tietokonei den ja 19 prosenttia tulostim ien 
myynnin osalta.  

5. Lisäksi Alankom aat esittää, että globa alien TVT- markkinoiden rakenteelliset 
muutokset ja etenkin tuotannon siirtym inen Kiinaan ja Intiaan  ovat pahentaneet  
maailmanlaajuisen raho itus- ja ta louskriisin kielte isiä vaikutuksia T VT-sektorin 
työllisyyteen. Vuonna 1996 OECD- maiden6 m arkkinaosuus tieto- ja 
viestintätekniikan alan kaupasta oli 88 prosenttia, m utta vuonna 2006 osuus oli  
laskenut 56 prosenttiin. 

Työntekijävähennysten määrän ja 2 artiklan b alakohdan mukaisten kriteerien 
täyttymisen osoittaminen 

6. Alankomaiden hakem us perustuu aset uksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan 
b alakohdan toim intakriteeriin, joka edellyttää vähintään 500 työntekijän 
vähentämistä tilasto llisen toim ialaluokituksen NACE Rev. 2:n sam an 
kaksinumerotason piirissä toim ivissa yrityksissä yhdeksän kuukauden aikana 
jäsenvaltion jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella. 

7. Hakemuksessa todetaan, että kahdessa  NACE Rev 2:n kaksinum erotasolla 46 
(tukkukauppa, pl. m oottoriajoneuvojen ja  moottoripyörien kauppa) toim ivassa 

                                                 
5 http://www.ict-barometer.nl. 
6 http://www.oecd.org. 

http://www.ict-barometer.nl/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/


FI 4   FI 

yrityksessä Alankomaiden NUTS II -alu eella Noord Hollandissa (NL32)  
vähennettiin 613 työntekijää yhd eksän kuukau den viiteajanjakson aik ana eli 1. 
toukokuuta 2009 – 31. tamm ikuuta 2010. Kaikki työntekijävähennykset on laskettu 
asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan toisen kohdan ensimm äisen 
luetelmakohdan mukaisesti. 

Selvitys työntekijävähennysten ennakoimattomasta luonteesta 

8. Alankomaiden viranomaiset esittävät, että  vuoden 2008 puoliväliin sa akka tieto- ja 
viestintätekniikan m arkkinoiden tulos o li suhteellisen hyvä ja sekä TVT-alan 
yritysten että niiden asiakkaiden mar kkinoilla ennakoitiin kasvua. Täm än vuoksi  
sektori pystyi tasap ainottamaan maailmankaupan muutosten vaikutukset. Talous- ja 
rahoituskriisin seur auksena tieto- ja v iestintäteknisiä tuo tteita koskeva t 
investointibudjetit pienenivät  nopeasti ja ennakoim atta, ja  täm än m yötä m yös alan 
yritysten liikevaihdot laskivat huomattavasti. 

Tiedot työntekijävähennyksiä tekevistä yrityksistä ja tuen kohteena olevista 
työntekijöistä 

9. Hakemus koskee seuraavissa kahdessa yrit yksessä vähennettyjä  613 työntekijää, 
jotka kaikki kuuluvat tuen piiriin: 

Yritykset ja työntekijävähennysten lukumäärä 
Getronics 371 HP 242 

Yritysten kokonaismäärä: 2 Työntekijävähennysten 
kokonaismäärä: 613 

 

10. Tuen kohteena olevien työntekijöiden jaottelu: 

Ryhmä Lukumäärä Prosenttiosuus 
Miehiä 398 64,9 
Naisia 215 35,1 
EU:n kansalaisia 576 94,0 
Muun kuin EU-
valtion kansalaisia 

37 6,0 

15–24-vuotiaita 110 17,9 
25–54-vuotiaita 338 55,1 
55–64-vuotiaita 153 25,0 
Yli 65-vuotiaita 12 2,0 

 
Edellä m ainittuihin ry hmiin sis ältyy 24 työntekijää (3,9  prosenttia), joilla  on 
pitkäaikaisia terveysongelmia tai toimintarajoite. 

11. Ammattiryhmien mukainen jaottelu: 

Ryhmä Lukumäärä Prosenttiosuus 
Johtajat 31 5,1 
Erityisasiantuntijat 275 44,9 
Teknisten alojen asiantuntijat 215 35,0 
Toimistotyöntekijät 61 9,9 
Palvelu- ja myyntityöntekijät 31 5,1 

12. Alankomaat on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 7 artiklan mukaisesti vahvistanut, että 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon sekä syrjimättömyyden politiikkaa on sovellettu 
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ja sovelletaan jatkossa EGR:n tuen toteuttam isen eri va iheissa ja e tenkin haettaessa 
siitä tukea. 

Asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaus 

13. Työntekijävähennykset koskevat Noord-Ho llandin lääniä, NUTS II -aluetta NL32. 
Alueella on paljon tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksiä. 

14. Vastuulliset viranom aiset ovat Alankom aiden työ- ja sos iaaliministeriö sekä TVT-
sektorin työmarkkina-asioide n keskus CA-ICT (’Centr um 
Arbeidsmarktvraagstukken’). Muita sidosr yhmiä ovat työnantajajärjestö ICT-Office , 
ammattiliitot FNV Bondgenoten, C NV Dienstenbond ja D e Unie, työ ntekijöiden 
etuusjärjestelmien instituu tti UW V W ERKbedrijf (‘Uitvoe ringsinstituut 
WerknemersVerzekeringen’), Am sterdamin kunta, Am sterdamin alueellinen 
koulutuskeskus, Midden Nederlandin alueellinen koulutuskeskus, Avans Hogeschool 
ja työntekijöiden uudelleenintegroitumista hoitavat toimistot. 

Työntekijävähennysten odotettu vaikutus paikalliseen, alueelliseen tai koko maan 
työllisyyteen 

15. Työntekijävähennyksiä tekevät yritykset sijaitsevat Am sterdamissa ja 
Amstelveenissa, jotka kuuluvat sam aan ty ömarkkina- ja talousalueeseen nim eltä 
’Randstad’. Alankomaiden mukaan tämän hakemuksen kohteena olevissa kahdessa 
yrityksessä tehdyt työntekijävähennykset  heikentävät Noord-Hollandin läänin 
työllisyystilannetta, joka on jo ennestään heikentynyt maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin seurauksena. 

16. Vuonna 2008 Noord-Holland in työ markkinoilla olevas ta v äestöstä työ ttömänä oli 
48 500 henkilöä, ja vuonna 2009 työttöm ien määrä lisääntyi m aailmanlaajuisen 
talous- ja rahoituskriisin seurauksena 20 000:lla, eli työttöm iä oli 68 300. Eniten 
työttömiä työnhakijoita on suur-Amsterdamin alueella: 19 000 työtöntä vuonna 2008 
ja 24 500 työtöntä vuonna 2009. 

17. Lisäksi Noord Hollandin lääniin vaiku ttavat m yös hakem usten ”EGF/2009/024 
NL/Noord Holland and Zuid Holland Divi sion 58” ja ”EGF/2009/026 NL/Noor d 
Holland and Utrecht Division 18” kattamat työntekijävähennykset grafiikka-alalla. 

Rahoitettavaksi tuleva koordinoitu yksilöllisten palvelujen paketti ja sen arvioitujen 
kustannusten erittely sekä toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien 
toimien kanssa 

18. Seuraavat ehdotetut toim enpiteet muodostavat yhdessä k oordinoidun yksilöllisten 
palvelujen paketin, jonka tavoitteena on työntekijöiden inte groituminen uudelleen 
työmarkkinoille: 

– Työstä työhön -ohjaus : Toi menpiteen aikana työntek ijöille laaditaan räätälöity 
ohjelma, jolla edistetään paluuta työhön. 

– Liikkuvuuskeskukset: Toimenpiteen yhteydessä perustetaan liikkuvuuskeskuksia, 
joissa valmentajat antavat työttömäksi j ääneille työntekijöille aktiivista tukea, 
helpotetaan työpaikko jen hakem ista ja koulutus mahdollisuuksien hyödyntäm istä 
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sekä tarjotaan työntekijöiden käyttöön tie tokoneita ja katsauks ia avoinna oleviin 
työpaikkoihin. 

– Avustaminen työhön sijoittumisessa: Työttömiksi jääneille työntekijöille annetaan 
henkilökohtaista tukea ammatillisen uudelleensuuntautumisen ja työmarkkinoiden 
tarkasteluvaiheen aikana. 

– Hakukoulutus: Hakuprosessin aikana annettava ssa koulutuksessa työntekijöitä 
tuetaan CV:n ja hakukirjeen laa timisessa sekä valm ennetaan 
työpaikkahaastatteluihin ja itsensä markkinointiin työnantajille. 

– Koulutus: Koulutuksella pyritään parantam aan työttöm iksi jääneiden 
työntekijöiden työllistettävyy ttä. Työntekijöiden hen kilökohtaisen tilan teen 
mukaan räätälö itävään koulutuks een voi s isältyä amm atillista k oulutusta, 
erityistaitojen kehittämistä ja teknistä koulutusta. 

– Työllistettävyyden kartoittam inen: Tavoitteena on työttöm iksi jääneiden 
työntekijöiden kiinnostuksenkohteiden ja mieltymysten kartoittaminen sekä niiden 
alojen k artoittaminen, joilla työn tekijöiden osa aminen on ajan tasa lla ja jo illa 
tarvitaan lisäkoulutusta. 

19. EGR:n täytäntöönpanokustannukset, jotka si sältyvät hakemukseen asetuksen (E Y) 
N:o 1927/2006 3 artiklan mukaisesti, kattavat hallinnointi- ja valvontatoimia. 

20. Alankomaiden viranom aisten esittäm ät yk silölliset palvelut ovat aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklassa 
määriteltyihin tukikelpo isiin to imiin. Alankom aiden virano maiset arvioivat näid en 
palvelujen kokonaiskustannuksiksi 3 776 693 euroa ja EGR:n 
täytäntöönpanokustannuksiksi 157 362 euroa (= 4 % koko naismäärästä). EGR:stä 
haettu rahoitusosuus on yhteensä 2 557 135 euroa (65 % kokonaiskustannuksista). 

Toimet Kohteena 
olevien 

työntekijöiden 
arvioitu 

lukumäärä 

Arvioidut 
kustannukset 

kohteena olevaa 
työntekijää 

kohti 
(euroa) 

Kustannukset 
yhteensä 
(EGR ja 

kansallinen 
yhteisrahoitus) 

(euroina) 

Yksilölliset palvelut (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklan ensimmäinen kohta) 

Työstä työhön -ohjaus (coaching van 
werk naar werk/begeleiding) 

613 760,13 465 959,69

Liikkuvuuskeskukset (mobility centres 
opzet) 

613 119,45 73 222,85

Avustaminen työhön sijoittumisessa 613 4 940,85 3 028 741,05

Hakukoulutus (sollicitatietraining) 50 271,48 13 574,00

Koulutus (educatie) 223 814,43 181 617,89



FI 7   FI 

Työllistettävyyden kartoittaminen 50 271,56 13 578,00

Yksilöllisten palvelujen kustannukset 
yhteensä 

 3 776 693

EGR:n täytäntöönpanokustannukset (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklan kol mas 
kohta) 

Hallinnointi  39 340

Tiedotus ja mainonta  39 341

Valvontatoimet  78 681

EGR:n täytäntöönpanokustannukset 
yhteensä 

 157 362

Arvioidut kokonaiskustannukset  3 934 055

EGR:n rahoitusosuus (65 % 
kokonaiskustannuksista) 

 2 557 135

21. Alankomaat vahvisti, että edellä kuv atut toim enpiteet ovat täydentäviä 
rakennerahastoista rahoitettavien toim ien kanssa. Alankom aiden viranom aisten 
mukaan työttöm iksi jääneet työ ntekijät voivat saada tukea kahdesta ES R-
hankkeesta7, jotka kohdistuvat tieto- ja  viestintätekniikan sekt orin työntekijöihin. 
Alankomaat on ottanut käyttöön tarvittavat m enettelyt, joilla ehkä istään EGR:stä ja 
muista EU:n rahoitusvälineistä tulevan rahoituksen päällekkäisyys. 

Päivämäärä(t), jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille 
aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa 

22. Alankomaat aloitti EGR:n osarahoitusta varten ehdotettuun koordinoituun pakettiin 
sisältyvien yksilöllisten pa lvelujen tarjoam isen asia nomaisille työntekijöille 1. 
toukokuuta 2009. Tästä päiväm äärästä alkaa sen vuoksi tukikelpoisuusaika, joka 
koskee kaikkea EGR:stä mahdollisesti myönnettävää apua. 

Menettelyt työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi 

23. Alankomaat ilm oitti, että kum pikin yr itys on noudattanut velvoitetta kuu lla 
työmarkkinaosapuolia, kun laaditaan a vustustoimenpiteitä yli 30 työntekijän 
joukkoirtisanomistapausten yhteydessä. Työna ntajien ja työntekijöiden edustajista 
koostuva CA-ICT oli merkittävällä tavalla mukana toimenpiteiden valmistelussa. 

24. Alankomaiden viranom aiset vahvistivat, että kansallisessa ja EU :n lainsäädännössä 
säädettyjä joukkoirtisanomisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu. 

                                                 
7 Hankkeet 20 08ESFN226 (hankejakso 1. 4.2009–31.3.2010) ja 20 08ESFB295 (ha nkejakso 1. 11.2009–

31.10.2010). 
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Tiedot toimista, jotka ovat pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten 
nojalla 

25. Asetuksen (EY) N:o 1927/2006 6 artiklassa säädettyjen perusteiden täyttym isen 
osalta Alankomaiden viranomaisten hakemuksessa  

• vahvistettiin, ette i EGR:stä sa atavalla rahoitustu ella ko rvata toim enpiteitä, jo tka 
kuuluvat yritysten vastuualaan kansallise n lainsäädännön tai työehtosopim usten 
nojalla, 

• osoitettiin, että suunn itelluilla toim illa tu etaan yksittäisiä työntekijöitä eikä niitä 
käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen, 

• vahvistettiin, ette i edellä tarko itetuille tuk ikelpoisille to imille sa ada a vustusta 
muista EU:n rahoitusvälineistä. 

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät  

26. Alankomaat on ilm oittanut komissio lle, että raho itustuen hallinn oinnista ja 
valvonnasta vastaavat sam at elim et, joil le kuuluu m yös Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR:n) rahoituksen hallinnointi ja valvonta Alankomaissa.  

Rahoitus 

27. Alankomaiden hakem uksen perusteella ehdotetaan, että EG R:stä myönnetään 
koordinoitua yksilöllisten palvelujen pake ttia varten 2 557 135 euroa, joka on 
65 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kom ission ehdotus rahastosta m aksettavasta 
osuudesta perustuu Alankomaiden toimittamiin tietoihin. 

28. Ottaen huom ioon E GR:stä m yönnettävän ra hoitustuen enimmäis määrän asetuksen 
(EY) N:o 1927/2006 10 artiklan 1 kohdan m ukaisesti, samoin kuin m äärärahojen 
uudelleenkohdennusten osalta käytettävi ssä olevan liikkum avaran, kom issio 
ehdottaa, että EGR:n v aroja otetaan kä yttöön koko edellä m ainittu m äärä, joka 
kohdennetaan rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 a. 

29. Ehdotettu rahoitustuen määrä jättää yli 25 prosenttia EGR :lle varatusta vuosittaisesta 
enimmäismäärästä käytettäväksi vuoden viimeisinä neljänä kuukautena, kuten 
asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan 6 kohdassa edellytetään. 

30. Esittämällä tämän ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi komissio aloittaa 
yksinkertaistetun kolm ikantamenettelyn 17. toukokuuta 2006 tehdyn toim ielinten 
sopimuksen 28 kohdan m ukaisesti varm istaakseen molem pien budjettivallan 
käyttäjien hyväksynnän sekä EGR:n käyttöta rpeelle että tarvittavalle m äärälle. 
Komissio pyytää sitä budjettivallan käyttä jää, joka ensimmäisenä hyväksyy täm än 
ehdotuksen asianmukaisella poliittisella tasolla, ilmoittamaan aikomuksistaan toiselle 
budjettivallan käyttäjälle ja komissiolle. Jos jompikum pi budjettivallan käyttäjä ei 
hyväksy ehdotusta, järjestetään muodollinen kolmikantakokous.  

31. Komissio esittää erikseen siirtopyynnön asiaa koskevien 
maksusitoumusmäärärahojen ja m aksumäärärahojen kirjaam iseksi vuoden 2010 
talousarvioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toim ielinten sopim uksen 28 kohdan 
mukaisesti. 
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Maksumäärärahojen lähteet  

32. Täytäntöönpanon tässä vaiheessa voidaan ennakoida, että vuonna 2010 
budjettikohdassa 01.0404 ”Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelm a – 
Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelm a” käyte ttävissä olevia m aksumäärärahoja ei 
käytetä tänä vuonna kokonaan. 

33. Tämä budje ttikohta kattaa m enot, jotka li ittyvät täm än ohjelm an rahoitusvälineen 
täytäntöönpanoon. Ohjelm an päätavoitteen a on edistää pk-yrit ysten rahoituksen 
saantia. Euroopan investointirahaston hallinnoimille sijoitustileille tehtävien siirtojen 
ja edunsaajille suoritettavien m aksujen vä lillä on tietty viive. Talouskriisillä on 
merkittävä vaikutus vu oden 2010 m aksuennusteisiin. Jotta vältyttäisiin  sijoitustilien 
liian suur ilta saldoilta, maksumäärärahojen laskentamenetelmää on tarkiste ttu s iten, 
että huom ioon on otettu odo tettavissa olevat m aksusuoritukset. Näin ollen 
budjettikohdasta voidaan siirtää 2 557 135 euroa. 
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Ehdotus: 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

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/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Alankomaat) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottavat hu omioon talousarv iota koskevas ta kurinalaisuudes ta ja m oitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 te hdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja  
komission välisen toimielinten sopimuksen8 ja erityisesti sen 28 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 9 ja erityisesti sen 
12 artiklan 3 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen10 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoam iseksi 
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huom attavien rakenteellisten m uutosten 
vuoksi työttöm iksi jääneille työntekijöille ja heidän auttam isekseen työeläm ään 
uudelleen integroitumisessa. 

(2) EGR:n toim ialaa laajennettiin nii n, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen 
toimitettujen hakemusten johdosta tukea voi daan myöntää myös työntekijöille, jotka 
on vähennetty maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena. 

(3) Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toim ielinten sopim uksen m ukaisesti EGR:n 
varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa. 

(4) Alankomaat esitti 8 päivänä huh tikuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen 
käyttöönottamiseksi työntekijävähennyste n vuoksi, jotka on toteutettu Noord-
Hollandin NUTS II -alueella (N L32), NACE Rev. 2: n kaksinum erotason 46 
(tukkukauppa, pl. m oottoriajoneuvojen ja m oottoripyörien kauppa) piir issä toimivissa 
kahdessa yrityksessä, ja täydensi hakem usta lisätiedoin 5 päivään elokuuta 2010 asti. 
Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädetty jen rahoitustuen 

                                                 
8 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
9 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1. 
10 EUVL C […], […], s. […]. 
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vahvistamista koskevien vaatim usten m ukainen. Näin ollen kom issio ehdottaa, että 
varoja otetaan käyttöön 2 557 135 euroa. 

(5) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antam iseksi 
Alankomaiden hakemuksen perusteella, 

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA: 

1 artikla 

Euroopan globalisaatiora hastosta otetaan käyttöön 2 557 135 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja m aksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2010 koskevaa 
Euroopan unionin yleistä talousarviota. 

2 artikla 

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tehty [..] päivänä […]kuuta [...] 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 




