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LYHYET PERUSTELUT

Yleisiä huomioita

Tämän lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena on nykyisen Euroopan globalisaatiorahaston 
uudistaminen ja eräiden tehokkuutta parantavien muutosten tekeminen siihen.

Valmistelija tukee Euroopan globalisaatiorahaston olemassaoloa ja kannustaa kehittämään 
sitä monivuotisen rahoituskehyksen kaudella 2014–2020 rahastona, joka täydentää kansallisia 
ja alueellisia työllisyyspolitiikkoja ja muita EU:n rahastoja.

Euroopan globalisaatiorahaston tehostaminen on erityisen tärkeää, koska EU:n talous on 
erittäin avoin ja siten altis ulkoisille vaikutuksille. EU tunnustaa myös Euroopan 
globalisaatiorahaston kautta, että investoinnit ja kaupan vapauttaminen ovat globalisoineet 
työmerkkinoita ja että vaikka syntynyt avoimuus tuottaa yleisesti etua EU:n taloudelle, se 
saattaa myös luoda sosiaalisia kustannuksia eräille alueille ja aloille.

Ensinnäkin Euroopan globalisaatiorahastoa olisi kehitettävä tehokkuus- ja tasa-
arvoisuussyistä. Taloudellisen toiminnan muualle siirtämisen vuoksi työttömiksi joutuvilla 
työntekijöillä on keskimääräistä suurempia vaikeuksia palata työhön ja uudelleen 
työllistymisen jälkeen heidän taloudelliset menetyksensä ovat keskimääräistä suuremmat. 
Taloudellisen toiminnan muualle siirtämisen vuoksi työttömiksi joutuvilla työntekijöillä on 
lisäksi todennäköisemmin ammattitaito, joka liittyy laskeviin ammatteihin ja 
tuotannonaloihin. 

Toiseksi avoin sektori, johon kaupan avoimuus vaikuttaa, on laajentunut, kun innovointi ja 
teknologiat ovat tehneet tavaroiden ja palvelujen toimitusketjusta yhä kansainvälisemmän. 
Euroopan globalisaatiorahastoa olisi siksi kehitettävä sulkematta mitään toimialaa sen 
tukikelpoisuuden ulkopuolelle.

Kolmanneksi EU:lla on oltava mukautustyökalu, jotta se voi selvitä kauppasopimustensa 
vaikutuksista EU:n työmarkkinoihin, joka sopii yhteen EU:n yksinomaisen toimivallan kanssa 
kansainvälisten kauppasopimusten tekemisessä. Tässä ei ole kyse pelkästään yhtäläisistä 
mahdollisuuksista vaan myös kansantaloudesta. EU:n kansalaisten ei voida odottaa tukevan 
kaupan avoimuutta, jos EU ei kykene tukemaan työntekijöitä, jotka ovat joutuneet työttömiksi 
siksi, että avoimuus on lisääntynyt kolmansien maiden kilpailevia tavaran- ja 
palveluntuottajia kohtaan. 

Tässä ehdotuksessa esitetään selkeä yhteys Euroopan globalisaatiorahaston ja kansainvälisten 
kauppasopimusten vaikutusten välillä ja otetaan huomioon, että maataloustuottajat saattavat 
joutua kärsimään tulevista EU:n kahdenvälisistä kauppasopimuksista tai Maailman 
kauppajärjestössä tehtävästä monenvälisestä sopimuksesta. Ehdotuksella ei kuitenkaan pitäisi 
sulkea muita kuin maatalouden työntekijöitä niiden edunsaajien ulkopuolelle, jotka voivat 
väittää joutuneensa siirtymään toiselle alalle kansainvälisten kauppasopimusten takia.

Valmistelija ehdottaa myös, että Euroopan parlamentti antaisi hyväksyntänsä kansainvälisille 
kauppasopimuksille (kuten mahdollisille EU-Mercosur- ja EU-Intia -
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vapaakauppasopimuksille) varmistettuaan ensin, että Euroopan globalisaatiorahasto kykenee 
ja sen määrärahat riittävät vastaamaan kyseisten sopimusten työmarkkinavaikutuksiin 
Euroopassa.

Ehdotusten yksityiskohtainen tarkastelu

Valmistelija kannattaa muutoksia, joilla pyritään säilyttämään kriisin vuoksi vuonna 2009 
tehdyt muutokset, erityisesti tukikelpoisten irtisanottujen työntekijöiden kynnysmäärän 
alentamisen ja Euroopan globalisaatiorahaston yhteisrahoitusasteen maksimimäärän 
lisäämisen. 

On myös tarpeen säilyttää ero Euroopan globalisaatiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) välillä, koska niiden tarkoitus on hyvin erilainen.

Tervetullut toimenpide on Euroopan globalisaatiorahaston tukikelpoisuuden laajentaminen 
koskemaan pk-yrityksiä, yksityisyrittäjiä ja maataloustuottajia. Nämä ryhmät eivät tähän asti 
ole tosiasiassa kuuluneet rahaston mahdollisiin tuensaajiin. Tukikelpoisuuden laajentaminen 
koskemaan työntekijöitä, joilla on muu kuin tavanomainen työsopimus, osoittaa, että 
nykyisessä muodossaan Euroopan globalisaatiorahastolla on liian tiukat ehdot ollakseen 
tehokas.

Ehdotuksessa ei kuitenkaan tosiasiassa käsitellä Euroopan globalisaatiorahaston suurinta 
ongelmaa: sitä, että hakemuksen ja maksun välinen aika on keskimäärin 11 kuukautta. 
Komissio tähtää kahdeksaan kuukauteen nopeuttamalla asiakirjojen, maksujen ja toimielinten 
välisten järjestelyjen hallintoprosessia. Talousarviomenettely vaatii, että molemmat 
budjettivallan käyttäjät, neuvosto ja parlamentti, hyväksyvät jokaisen EGR-hakemuksen. 
Siksi se on jatkossakin este nopeammalle prosessille. 

Valmistelija tukee sitä, että EGR yhteisrahoittaa kohdennettuja ohjelmia. Näillä ohjelmilla 
olisi mahdollisuuksien mukaan turvattava se, että koulutuksella autetaan siirtämään työpaikat 
uusille aloille, jotka hyötyvät EU:n avoimuudesta.

Talousarvion osalta komission ehdotuksessa asetetaan vuosittaisten 
maksusitoumusmäärärahojen ylärajaksi 429 miljoonaa euroa, mikä vastaa kolmea miljardia 
euroa seitsemän vuoden aikana. Maataloustuottajille maksettavien tukien enimmäismäärä 
asetetaan 2,5 miljardiin euroon samalla ajanjaksolla. Vaikka nykyinen vuosittainen rahoitus 
on ollut paljolti vajaakäytössä, EGR-tuen kelpoisuuden laajentaminen todennäköisesti lisää 
hakemusten määrää ja siten ylärajaa saatetaan joutua tarkistamaan erityisesti, jos EU:n 
kauppapolitiikka synnyttää useita kauppasopimuksia, jotka vaikuttavat EU:n työvoiman 
työllisyyteen.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:



AD\901617FI.doc 5/19 PE483.733v02-00

FI

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 26 
päivänä maaliskuuta 2010 komission 
ehdotuksen uuden strategian, Eurooppa 
2020:n, käynnistämisestä. Yksi Eurooppa 
2020 -strategian kolmesta prioriteetista on 
osallistava talous, joka tarkoittaa, että 
ihmisille annetaan uusia mahdollisuuksia 
edistämällä korkeaa työllisyyttä, 
panostamalla osaamiseen, torjumalla 
köyhyyttä ja uudistamalla työmarkkinoita, 
koulutusta ja sosiaaliturvajärjestelmiä niin, 
että ihmisiä voidaan auttaa ennakoimaan ja 
hallitsemaan muutosta ja voidaan rakentaa 
osallistava yhteiskunta.

(1) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 26 
päivänä maaliskuuta 2010 komission 
ehdotuksen uuden strategian, Eurooppa 
2020:n, käynnistämisestä. Yksi Eurooppa 
2020 -strategian kolmesta prioriteetista on 
osallistava talous, joka tarkoittaa, että 
ihmisille annetaan uusia mahdollisuuksia 
edistämällä korkeaa työllisyyttä, 
panostamalla osaamiseen, torjumalla 
köyhyyttä ja uudistamalla työmarkkinoita, 
koulutusta ja sosiaaliturvajärjestelmiä niin, 
että ihmisiä voidaan auttaa ennakoimaan ja 
hallitsemaan muutosta ja voidaan rakentaa 
osallistava ja syrjimätön yhteiskunta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiedonannon Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio mukaisesti 
EGR:n toiminta-alaa olisi laajennettava 
siten, että sen kautta voitaisiin helpottaa 
maataloustuottajien sopeutumista uuteen 
markkinatilanteeseen, jonka maatalouden 
alan kansainväliset kauppasopimukset 
aiheuttavat ja jonka seurauksena 
maataloustuottajat muuttavat tai 
merkittävästi mukauttavat 
maataloustoimintaansa, jotta voidaan 
auttaa heitä parantamaan rakenteellista 
kilpailukykyään tai helpottaa heidän 
siirtymistään muuhun kuin 
maataloustoimintaan.

(5) Tiedonannon Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio mukaisesti 
EGR:n toiminta-alaa olisi laajennettava 
siten, että sen kautta voitaisiin helpottaa 
maataloustuottajien sopeutumista uuteen 
markkinatilanteeseen, jonka maatalouden 
alan kansainväliset kauppasopimukset 
aiheuttavat ja jonka seurauksena 
maataloustuottajat muuttavat tai 
merkittävästi mukauttavat 
maataloustoimintaansa, jotta voidaan 
auttaa heitä parantamaan rakenteellista 
kilpailukykyään tai helpottaa heidän 
siirtymistään muuhun kuin 
maataloustoimintaan. Tässä asetuksessa 
olisi otettava huomioon, että tämän 
periaatteen soveltamista voidaan 
laajentaa koskemaan kaikkia 
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kansainvälisten kauppasopimusten takia 
työttömiksi joutuneita työntekijöitä, myös 
maataloustuottajia.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maataloustuottajien osalta EGR:n 
toiminta-alaan olisi sisällytettävä 
edunsaajat, joihin unionin GATT-
sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti 
tekemät kahdenväliset sopimukset tai 
Maailman kauppajärjestön tehdyt 
monenväliset sopimukset vaikuttavat.
Tällaisia ovat maataloustuottajat, jotka 
muuttavat tai mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa ajanjaksona, joka 
alkaa tällaisten kauppasopimusten 
parafoimisesta ja päättyy kolme vuotta 
niiden täysimääräisen täytäntöönpanon 
jälkeen.

(8) Niiden työntekijöiden osalta, joihin 
kansainväliset kauppasopimukset 
vaikuttavat, EGR:n toiminta-alaan olisi 
sisällytettävä edunsaajat, joihin unionin 
GATT-sopimuksen XXIV artiklan 
mukaisesti tekemät kahdenväliset 
sopimukset tai Maailman kauppajärjestön 
tehdyt monenväliset sopimukset 
vaikuttavat. Tällaisia ovat 
maataloustuottajat ja muut taloudellisen 
toiminnan muualle siirtämisen vuoksi 
työttömiksi joutuvat työntekijät, jotka 
muuttavat tai mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa ajanjaksona, joka 
alkaa tällaisten kauppasopimusten 
parafoimisesta ja päättyy kolme vuotta 
niiden täysimääräisen täytäntöönpanon 
jälkeen.

Perustelu

EGR:n olisi tultava EU:n symmetriseksi työllisyystyökaluksi, jolla voidaan mukauttaa 
kauppasopimusten vaikutusta yleensä. Kauppasopimukset vaikuttavat maatalousalan lisäksi 
myös teollisuuteen ja palveluyrityksiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Koordinoitua aktiivisten 
työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden 
pakettia kootessaan jäsenvaltioiden olisi 
keskityttävä toimenpiteisiin, jotka selvästi 
parantavat vähennettyjen työntekijöiden
työllistettävyyttä. Jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä siihen, että vähintään 50 
prosenttia kohteena olevista työntekijöistä 
integroituu uudelleen työelämään tai 
ryhtyy harjoittamaan uutta toimintaa 12 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä.

(10) Koordinoitua aktiivisten 
työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden 
pakettia kootessaan jäsenvaltioiden olisi 
keskityttävä toimenpiteisiin, jotka johtavat
vähennettyjen työntekijöiden
uudelleentyöllistämiseen. Jäsenvaltioiden 
olisi pyrittävä siihen, että vähintään 50 
prosenttia kohteena olevista työntekijöistä 
integroituu uudelleen työelämään tai 
ryhtyy harjoittamaan uutta toimintaa 12 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti EGR:n 
rahoitustuella ei pitäisi korvata 
tukitoimenpiteitä, joita voidaan suunnata 
vähennetyille työntekijöille unionin
rakennerahastoista tai muista unionin 
politiikoista tai ohjelmista.

(12) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti EGR:n 
rahoitustuella ei pitäisi korvata 
tukitoimenpiteitä, joita voidaan suunnata 
vähennetyille työntekijöille unionin 
rakennerahastoista tai muista unionin 
politiikoista tai ohjelmista, erityisesti 
EGR:stä tai YMP:stä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta voidaan torjua globalisaation 
kielteisiä vaikutuksia, on myös tarpeen 
luoda kestäviä työpaikkoja unionin 
alueelle siten, että laaditaan todellinen 
tuotannon elpymiseen tähtäävä unionin 
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strategia yhdistettynä nousevan talouden 
maiden kanssa käytävään 
oikeudenmukaiseen kilpailuun ja kasvua 
tukevaan aktiiviseen politiikkaan. 
Sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen, 
tuotteiden ja kuluttajien tiedonsaannin 
parantaminen, tutkimuksen ja 
innovoinnin lisääminen, uusien julkisten 
ja yksityisten rahoitusvälineiden luominen 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittäminen ovat tehokkaita välineitä 
unionin tuotantopotentiaalin 
vahvistamiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EGR:n tavoitteena on edistää talouskasvua 
ja työllisyyttä unionissa antamalla unionille 
mahdollisuus osoittaa solidaarisuutta 
globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten, 
maatalouteen vaikuttavien 
kauppasopimusten tai odottamattoman 
kriisin vuoksi vähennetyille työntekijöille 
sekä tukea heidän nopeaa integroitumistaan 
takaisin työelämään taikka heidän
maataloustoimintansa muuttamista tai 
mukauttamista.

2. EGR:n tavoitteena on edistää 
talouskasvua ja työllisyyttä unionissa 
antamalla unionille mahdollisuus osoittaa 
solidaarisuutta globalisaatiosta johtuvien 
maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten, unionin 
talouden aloihin ja varsinkin
maatalouteen vakavasti vaikuttavien
kauppasopimusten tai rahoitus- ja 
talouskriisin vuoksi vähennetyille 
työntekijöille sekä tukea heidän nopeaa 
integroitumistaan takaisin työelämään 
taikka heidän toimintansa muuttamista tai 
mukauttamista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EGR:n avulla on pyrittävä 
varmistamaan, että unionilla, jolla on 
yhteinen kauppapolitiikka yksinomaisen 
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toimivaltansa puitteissa, on myös oma 
riittävä mukautusväline, jolla voidaan 
tasapainottaa menetyksiä, joita 
mahdollisesti aiheutuu unionin 
neuvottelemista kansainvälisistä 
kauppasopimuksista.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteillä, joille rahastosta 
myönnetään rahoitustukea 2 artiklan a ja b 
alakohdan mukaisesti, on pyrittävä 
varmistamaan, että vähintään 50 prosenttia 
toimenpiteisiin osallistuvista työntekijöistä
löytää vakaan työpaikan vuoden kuluessa 
hakemuksen päivämäärästä.

3. Toimenpiteillä, joille rahastosta 
myönnetään rahoitustukea 2 artiklan a ja
b alakohdan mukaisesti, on pyrittävä 
varmistamaan, että vähintään 50 prosenttia 
toimenpiteisiin osallistuvista työntekijöistä
integroituu työmarkkinoille vuoden 
kuluessa hakemuksen päivämäärästä. Tätä 
tavoitetta olisi arvioitava uudelleen tämän 
asetuksen väliarvioinnin yhteydessä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työntekijät, jotka ovat tulleet 
vähennetyiksi maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten 
vuoksi, jotka näkyvät etenkin unioniin 
suuntautuvan tuonnin merkittävänä 
kasvuna, unionin markkinaosuuden 
nopeana heikkenemisenä tietyllä 
toimialalla taikka toiminnan siirtämisenä 
kolmansiin maihin, kun tällaisilla 
työpaikkojen menetyksillä on huomattavan 
haitallinen vaikutus paikalliseen, 
alueelliseen tai kansalliseen talouteen

(a) työntekijät, jotka ovat tulleet 
vähennetyiksi maailmankaupan 
huomattavien muutosten vuoksi, jotka 
näkyvät etenkin viennin ja tuonnin
suurena muutoksena unionin tavara- ja 
palvelukaupassa, unionin 
markkinaosuuden nopeana heikkenemisenä 
tietyllä toimialalla taikka toiminnan 
siirtämisenä kolmansiin maihin, kun 
tällaisilla työpaikkojen menetyksillä on 
huomattavan haitallinen vaikutus 
paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen 
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talouteen

Perustelu

Kaikki kaupan avoimuudesta aiheutuvat merkittävät muutokset olisi katettava myös silloin, 
kun lasku on hidasta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työntekijät, jotka muuttavat tai 
mukauttavat aiempaa
maataloustoimintaansa ajanjaksona, joka 
alkaa siitä, kun unioni parafoi 
asianomaisella maatalouden alalla 
tehtävän, kaupan vapauttamistoimenpiteitä 
sisältävän sopimuksen, ja päättyy, kun 
kyseisten toimenpiteiden täysimääräisestä 
täytäntöönpanosta on kulunut kolme 
vuotta, sillä edellytyksellä, että kyseiset 
kauppatoimenpiteet johtavat yhden tai 
useamman maataloustuotteen unioniin 
suuntautuvan tuonnin huomattavaan 
lisääntymiseen, johon liittyy kyseisten 
tuotteiden hintojen merkittävä lasku 
unionin tai tapauksen mukaan kansallisella 
tai alueellisella tasolla.

(c) työntekijät, myös maataloustuottajat,
jotka muuttavat tai mukauttavat aiempaa
toimintaansa tai siirtyvät toiselle 
työllisyyden alalle ajanjaksona, joka alkaa 
siitä, kun unioni parafoi asianomaisella 
maatalouden alalla tehtävän, kaupan 
vapauttamistoimenpiteitä sisältävän 
sopimuksen, ja päättyy, kun kyseisten 
toimenpiteiden täysimääräisestä 
täytäntöönpanosta on kulunut kolme 
vuotta, sillä edellytyksellä, että kyseiset 
kauppatoimenpiteet johtavat yhden tai 
useamman maataloustuotteen unioniin 
suuntautuvan tuonnin huomattavaan 
lisääntymiseen, johon liittyy kyseisten 
tuotteiden hintojen merkittävä lasku 
unionin tai tapauksen mukaan kansallisella 
tai alueellisella tasolla.

Perustelu
Artiklan olisi katettava muuntyyppiset toiminnat, joihin kansainväliset kauppasopimukset 
vaikuttavat. Artiklassa olisi otettava huomioon, että monet kaupan avoimuuden vuoksi 
työttömiksi joutuneet työntekijät joutuvat rajusti muuttamaan toimintaansa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 'työntekijällä' tarkoitetaan mikro- sekä (d) 'työntekijällä' tarkoitetaan mikro- sekä 
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pienten ja keskisuurten yritysten omistaja-
johtajia sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia
(myös maataloustuottajia) ja kaikkia 
yritystoiminnassa toimivia talouden jäseniä 
edellyttäen, että maataloustuottajien 
tapauksessa he olivat jo tuottaneet asiaan 
liittyvän kauppasopimuksen kattamaa 
tuotosta ennen kuin asianomaista alaa 
koskevat toimenpiteet oli pantu täytäntöön.

pienten ja keskisuurten yritysten omistaja-
johtajia sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia
(myös maataloustuottajia) ja kaikkia 
yritystoiminnassa toimiviksi ilmoitettuja
talouden jäseniä edellyttäen, että he olivat 
jo tuottaneet asiaan liittyvän 
kauppasopimuksen kattamaa tuotosta 
ennen kuin asianomaista alaa koskevat 
toimenpiteet oli pantu täytäntöön.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienillä työmarkkinoilla tai 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
hakijajäsenvaltio esittää näistä seikoista 
asianmukaisen selvityksen, tämän artiklan 
mukaista rahoitustukea koskeva hakemus 
voidaan kelpuuttaa, vaikka 1 kohdan a ja b 
alakohdassa asetetut ehdot eivät täyty 
kokonaan, jos irtisanomisilla on vakava 
vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen 
talouteen. Jäsenvaltion on täsmennettävä, 
mikä 1 kohdan a tai b alakohdassa 
vahvistetuista toimintakriteereistä ei täyty 
kokonaan.

2. Pienillä työmarkkinoilla tai 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti 
kun on kyse kollektiivisista hakemuksista, 
joissa on mukana pk-yrityksiä, jos 
hakijajäsenvaltio esittää näistä seikoista 
asianmukaisen selvityksen, tämän artiklan 
mukaista rahoitustukea koskeva hakemus 
voidaan kelpuuttaa, vaikka 1 kohdan a ja b 
alakohdassa asetetut ehdot eivät täyty 
kokonaan, jos irtisanomisilla on vakava 
vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen 
talouteen. Jäsenvaltion on täsmennettävä, 
mikä 1 kohdan a tai b alakohdassa 
vahvistetuista toimintakriteereistä ei täyty 
kokonaan.

Perustelu

Nämä muutokset ovat tarpeen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 2 artiklan c kohdan 
kanssa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mitä tulee maataloustuottajiin, jos 3. Mitä tulee taloudellisen toiminnan 
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komissio, kun kauppasopimus on parafoitu 
käytettävissään olevien tietojen ja 
analyysien pohjalta katsoo, että 2 artiklan c 
alakohdan mukaisen tuen edellytykset 
todennäköisesti täyttyvät huomattavan 
monen maataloustuottajan kohdalla, se 
antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa nimetään tukikelpoiset 
alat tai tuotteet, määritellään tapauksen 
mukaan vaikutusten kohteena olevat 
maantieteelliset alueet, vahvistetaan 
enimmäismäärä mahdolliselle unionin 
tason tuelle, vahvistetaan
maataloustuottajia koskevat 
viiteajanjaksot ja tukikelpoisuusehdot ja 
menojen tukikelpoisuuspäivämäärät sekä 
määräaika, johon mennessä hakemukset on 
toimitettava, ja tarpeen mukaan näiden 
hakemusten sisältö 8 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

muualle siirtämisen vuoksi työttömiksi 
joutuviin työntekijöihin, joihin 
soveltuvissa tapauksissa kuuluvat 
maataloustuottajat, jos komissio, kun 
kauppasopimus on parafoitu 
käytettävissään olevien tietojen ja 
analyysien pohjalta katsoo, että 2 artiklan c 
alakohdan mukaisen tuen edellytykset 
todennäköisesti täyttyvät huomattavan 
monen taloudellisen toiminnan muualle 
siirtämisen vuoksi työttömäksi joutuvan 
työntekijän, joihin soveltuvissa 
tapauksissa kuuluvat maataloustuottajat,
kohdalla, se antaa 24 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa nimetään 
tukikelpoiset alat tai tuotteet, määritellään 
tapauksen mukaan vaikutusten kohteena 
olevat maantieteelliset alueet, vahvistetaan 
enimmäismäärä mahdolliselle unionin 
tason tuelle, vahvistetaan taloudellisen 
toiminnan muualle siirtämisen vuoksi 
työttömiksi joutuvia työntekijöitä, joihin 
soveltuvissa tapauksissa kuuluvat 
maataloustuottajat, koskevat 
viiteajanjaksot ja tukikelpoisuusehdot ja 
menojen tukikelpoisuuspäivämäärät sekä 
määräaika, johon mennessä hakemukset on 
toimitettava, ja tarpeen mukaan näiden 
hakemusten sisältö 8 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Nämä muutokset ovat tarpeen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 2 artiklan c kohdan 
kanssa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) maataloustuottajat, jotka muuttavat tai 
mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa unionin parafoitua 
kauppasopimuksen, jota tarkoitetaan 4 

(c) taloudellisen toiminnan muualle 
siirtämisen vuoksi työttömiksi joutuvat 
työntekijät, joihin soveltuvissa tapauksissa 
kuuluvat maataloustuottajat, jotka 
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artiklan 3 kohdan mukaisesti annetussa 
delegoidussa säädöksessä.

muuttavat tai mukauttavat aiempaa 
maataloustoimintaansa unionin parafoitua 
kauppasopimuksen, jota tarkoitetaan 4 
artiklan 3 kohdan mukaisesti annetussa 
delegoidussa säädöksessä.

Perustelu

Nämä muutokset ovat tarpeen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 2 artikla c kohdan kanssa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitustukea voidaan myöntää 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
jotka ovat osa koordinoitua yksilöllisten 
palvelujen pakettia, jonka tarkoituksena on 
helpottaa kohteena olevien vähennettyjen 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
palkkatyöhön tai itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen taikka
maataloustuottajien tapauksessa aiemman 
toiminnan muuttamista tai mukauttamista. 
Koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin voivat kuulua etenkin seuraavat:

1. Rahoitustukea voidaan myöntää 
aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, 
jotka ovat osa koordinoitua yksilöllisten 
palvelujen pakettia, jonka tarkoituksena on 
helpottaa kohteena olevien vähennettyjen 
työntekijöiden integroitumista uudelleen 
palkkatyöhön tai itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen taikka
taloudellisen toiminnan muualle 
siirtämisen vuoksi työttömiksi joutuvien 
työntekijöiden, joihin soveltuvissa 
tapauksissa kuuluvat maataloustuottajat,
tapauksessa aiemman toiminnan 
muuttamista tai mukauttamista mieluiten 
siten, että autetaan siirtymistä kasvaville 
toiminta-aloille, jotka hyötyvät kaupan 
vapauttamisesta. Koordinoituun 
yksilöllisten palvelujen pakettiin voivat 
kuulua etenkin seuraavat:

Perustelu

EGR:ssa olisi otettava huomioon, että tehokkaimpia kohdennettuja ohjelmia ovat ne, jotka 
auttavat ja kouluttavat työvoimaa siirtymään laskussa olevilta aloilta kasvaville aloille.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) työnhakuneuvonta, 
ammatinvalinnanohjaus, neuvontapalvelut, 
mentorointi, työnvälityspalvelut,
yrittäjyyden edistäminen, tuki itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen ja yrityksen 
perustamiseen tai toiminnan muuttamiseen 
tai mukauttamiseen (aineelliseen 
omaisuuteen tehtävät investoinnit mukaan 
luettuina), yhteistyötoimet, räätälöity 
koulutus ja uudelleenkoulutus, mukaan 
luettuina tieto- ja viestintätekniset taidot 
ja todistus hankitusta kokemuksesta

(a) räätälöity koulutus ja 
uudelleenkoulutus, mukaan luettuina 
tieto- ja viestintätekniset taidot ja todistus 
hankitusta kokemuksesta,
työnhakuneuvonta, työpaikkojen 
luomiseen tähtäävät toimet,
ammatinvalinnanohjaus, neuvontapalvelut, 
mentorointi, yrittäjyyden edistäminen, tuki 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja 
yrityksen perustamiseen tai toiminnan 
muuttamiseen tai mukauttamiseen
(aineelliseen omaisuuteen tehtävät 
investoinnit mukaan luettuina), 
yhteistyötoimet

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) erityiset kestoltaan rajoitetut 
toimenpiteet, kuten työnhakuavustukset,
työnantajille suunnatut 
työllistämiskannustimet, 
liikkuvuusavustukset sekä toimeentulo- tai 
koulutusavustukset (myös avustukset 
hoitajille tai lomituspalveluihin), joiden 
kaikkien kesto on rajattu dokumentoidun 
aktiivisen työnhaun tai elinikäiseen 
oppimiseen tai koulutukseen liittyvien 
toimien kestoon

(b) erityiset kestoltaan rajoitetut 
toimenpiteet, työnantajille suunnatut 
työllistämiskannustimet, 
liikkuvuusavustukset sekä toimeentulo- tai 
koulutusavustukset (myös avustukset 
hoitajille tai lomituspalveluihin), joiden 
kaikkien kesto on rajattu dokumentoidun 
aktiivisen työnhaun tai elinikäiseen 
oppimiseen tai koulutukseen liittyvien 
toimien kestoon

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimenpiteet, joilla kannustetaan 
etenkin heikossa asemassa olevia tai 

(c) toimenpiteet, joilla kannustetaan 
etenkin heikossa asemassa olevia tai 
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ikääntyneitä työntekijöitä pysymään 
työmarkkinoilla tai palaamaan 
työmarkkinoille.

ikääntyneitä työntekijöitä palaamaan 
työmarkkinoille.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
täydellinen hakemus 12 viikon kuluessa 
siitä päivästä, jona 4 artiklan 1 tai 2 
kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, 
tai tapauksen mukaan ennen komission 4 
artiklan 3 kohdan mukaisesti asettamaa 
määräaikaa. Poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa 
hakijajäsenvaltio voi täydentää 
hakemustaan lisätiedoilla kuuden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä, minkä jälkeen komissio 
arvioi hakemuksen käytettävissä olevien 
tietojen pohjalta. Komissio saattaa 
hakemusta koskevan arviointinsa 
päätökseen kahdentoista viikon kuluessa 
päivästä, jona se vastaanottaa täydellisen 
hakemuksen tai (puutteellisen hakemuksen 
tapauksessa) kuuden kuukauden kuluttua
alkuperäisen hakemuksen jättöpäivästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

1. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 
täydellinen hakemus 12 viikon kuluessa 
siitä päivästä, jona 4 artiklan 1 tai 2 
kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, 
tai tapauksen mukaan ennen komission 4 
artiklan 3 kohdan mukaisesti asettamaa 
määräaikaa. Poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa 
hakijajäsenvaltio voi täydentää 
hakemustaan lisätiedoilla kuuden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
päivämäärästä, minkä jälkeen komissio 
arvioi hakemuksen käytettävissä olevien 
tietojen pohjalta. Komissio saattaa 
hakemusta koskevan arviointinsa 
päätökseen kahdeksan viikon kuluessa 
päivästä, jona se vastaanottaa täydellisen 
hakemuksen tai (puutteellisen hakemuksen 
tapauksessa) kuuden kuukauden kuluessa
alkuperäisen hakemuksen jättöpäivästä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
Hakemuksia käsitellessään komissio 
huolehtii siitä, että EGR:stä myönnettävät 
varat tulevat niiden alojen, alueiden ja 
jäsenvaltioiden hyväksi, joiden tarpeet 
ovat suurimmat.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perusteltu analyysi työntekijöiden 
vähentämisen yhteydestä maailmankaupan 
rakenteiden merkittäviin muutoksiin, 
odottamattoman kriisin aiheuttamiin 
alueellisen, paikallisen tai kansallisen 
talouden vakaviin häiriöihin taikka 
jäsenvaltion maatalousalan uuteen 
markkinatilanteeseen, joka on seurausta 
Euroopan unionin GATT-sopimuksen 
XXIV artiklan mukaisesti parafoiman 
kauppasopimuksen tai Maailman 
kauppajärjestön puitteissa 2 artiklan c 
alakohdan mukaisesti parafoidun 
monenvälisen sopimuksen vaikutuksista;
analyysin on perustuttava sopivinta tasoa 
edustaviin tilastollisiin ja muihin tietoihin, 
joilla 4 artiklassa vahvistettujen 
toimintakriteerien täyttyminen osoitetaan

(a) perusteltu analyysi työntekijöiden 
vähentämisen yhteydestä maailmankaupan 
rakenteiden merkittäviin muutoksiin, 
odottamattoman kriisin aiheuttamiin 
alueellisen, paikallisen tai kansallisen 
talouden vakaviin häiriöihin taikka 
jäsenvaltion minkä tahansa alan uuteen 
markkinatilanteeseen, joka on seurausta 
Euroopan unionin GATT-sopimuksen 
XXIV artiklan mukaisesti parafoiman 
kauppasopimuksen tai Maailman 
kauppajärjestön puitteissa 2 artiklan c 
alakohdan mukaisesti parafoidun 
monenvälisen sopimuksen vaikutuksista;
analyysin on perustuttava sopivinta tasoa 
edustaviin tilastollisiin ja muihin tietoihin, 
joilla 4 artiklassa vahvistettujen 
toimintakriteerien täyttyminen osoitetaan

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio huolehtii siitä, että oikeus 
tukeen jostain muusta unionin rahastosta, 
kuten ESR:sta tai maataloustuottajien 
osalta YMP:stä, ei vaikuta oikeuteen 
saada tukea EGR:sta.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio toteuttaa EGR-tapauksiin ja 
niissä saatuihin tuloksiin liittyviä tiedotus-
ja viestintätoimia.

3. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia sen varmistamiseksi, että
kaikki unionin valtiot, alueet ja 
työllisyyden alat ovat tietoisia näistä 
mahdollisuuksista, ja raportoi vuosittain 
rahaston käytöstä maa- ja alakohtaisesti.

Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot eivät nykyisin käytä riittävällä tavalla Euroopan sosiaalirahastoa. Nyt 
ESR voi hyödyttää aiempaa useampia aloja ja edunsaajia. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Koska on kiireellisesti tehtävä 
päätöksiä, joilla varmistetaan, että 
työntekijät pääsevät osallistumaan näihin 
ohjelmiin mahdollisimman pian, 
toimielimet pyrkivät lyhentämään 
hakemusten käsittelyaikaa.

Perustelu

EU:n kauppapolitiikan ja EGR:n yhteensopivuus edellyttää, että EGR:n rahoitusta 
tarkistetaan ennen jokaista vapaakauppasopimusta. Samalla tavalla mitään kansainvälistä 
kauppasopimusta ei saisi panna täytäntöön mukauttamatta EGR:n määräyksiä sen tavoitteen 
saavuttamiseksi.



PE483.733v02-00 18/19 AD\901617FI.doc

FI

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. EGR:n talousarvion hallinnassa 
ennakoidaan tulevia 
vapaakauppasopimuksia, jotka 
todennäköisesti aiheuttavat 1 artiklassa 
määriteltyä työntekijöiden vähentämistä 
tai siirtämistä, ja tarvittaessa esitetään 
tämän asetuksen tarkistamista, jotta 
voidaan varmistaa, että EGR:n 
määrärahat vastaavat aina sen tarpeita. 
Kansainvälisen sopimuksen hyväksymisen 
ehdoksi voidaan asettaa se, että EGR:llä 
on käytettävissään voimavarat, joiden 
avulla unionin työvoima voi mukautua 
sopimuksen vaikutuksiin. 

Perustelu

EU:n kauppapolitiikan ja EGR:n yhteensopivuus edellyttää, että EGR:n rahoitusta 
tarkistetaan ennen jokaista vapaakauppasopimusta. Samalla tavalla mitään kansainvälistä 
kauppasopimusta ei saisi panna täytäntöön mukauttamatta EGR:n määräyksiä sen tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Näihin arviointeihin on sisällytettävä 
tiedot hakemusten lukumäärästä, 
arviointien on katettava ohjelmien maa-
ja alakohtaiset tulokset ja niissä on 
arvioitava, saavuttaako EGR ne 
edunsaajat, joille se on tarkoitettu.
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