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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

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;

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;

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

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;

5. palauttaa mieliin, että asetuksen (EY) N:o 1927/2006 mukaan useat jäsenvaltiot voivat 
jättää yhdessä EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen, kun tietyllä maantieteellisellä 
alueella tai tietyllä alalla irtisanotut työntekijät eivät ole keskittyneet yhteen ainoaan 
jäsenvaltioon;

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; 

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;

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;
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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;

10. pyytää komissiota välttämään kilpailun vääristämistä ja kannustamaan siihen, että 
kannattavuussyistä tapahtuvaan irtisanomiseen liittyvät yritysten velvoitteet yhtenäistetään 
unionissa; 

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

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


