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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 
globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä 
joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen 
Ireland, Irlanti)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 
1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/20131,

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
1311/20132 ja erityisesti sen 12 artiklan,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 13 kohdan,

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa 
tarkoitetun trilogimenettelyn,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0000/2014),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä 
voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa 
tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä 
palaamaan työmarkkinoille;

B. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava 
dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 
17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen 

                                               
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
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asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa 
on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta 
päätöksenteosta;

C. toteaa, että parlamentin ja neuvoston aikaan saaman sopimuksen mukaisesti on 
hyväksytty EGR-asetus, jolla otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä 
käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen 
toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten 
käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä 
arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja 
edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan 
oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että Irlanti toimitti hakemuksen EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland 
EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2 kaksinumerotason 32 
("korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus") toimiva 
Andersen Ireland Limited oli sanonut viiteajanjakson 21. lokakuuta 2013 –
21. helmikuuta 2014 aikana irti 171 työntekijää;

E. ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut 
tukikelpoisuuskriteerit,

1. toteaa, että Irlannin viranomaiset toimittivat hakemuksen EGR-asetuksen 4 artiklan 
2 kohtaan sisältyvien toimintakriteerien mukaisesti ja poikkesivat siten 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan kriteereistä, joissa edellytetään, että jäsenvaltiossa oleva yritys 
vähentää vähintään 500 työntekijää tai lopettaa vähintään 500:n itsenäisen 
ammatinharjoittajan toiminnan neljän kuukauden viitejakson aikana;

2. yhtyy komission näkemykseen, että Irlannin viranomaisten esittämät poikkeukselliset 
olosuhteet eli työpaikkojen vähentämisen aiheuttamat vakavat seuraukset työllisyydelle 
sekä paikalliselle ja alueelliselle taloudelle oikeuttavat tekemään poikkeuksen 
500 vähennettävän työpaikan kynnyksestä, jolloin Irlanti on oikeutettu kyseisen 
asetuksen mukaiseen rahoitustukeen;

3. panee merkille, että Irlannin viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan 
hakemuksen 16. toukokuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 3. lokakuuta 
2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

4. toteaa, että Andersen Ireland Limitedin vähentämät 171 työpaikkaa liittyvät 
globalisaatiosta johtuviin suuriin muutoksiin maailmankaupan rakenteessa ja että neljän 
vuoden jaksolla 2008–2012 korualan tuonti (95-prosenttisesti Aasiasta) oli neljä kertaa 
suurempaa kuin EU:n koruteollisuus;

5. toteaa, että tämä on ensimmäinen EGR-hakemus korujen, kultasepäntuotteiden ja 
muiden vastaavien tuotteiden alalla vähennettyjen työntekijöiden puolesta ja että ala 
kärsii myös verkkokaupan yleistymisestä, joten siten tilanne saattaa heiketä edelleen;

6. toteaa, että näillä vähentämisillä pahennetaan entisestään alueen työttömyystilannetta, 
sillä Andersen Ireland oli tärkeä työnantaja tällä maaseutuvaltaisella alueella, jonka 
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työttömyysprosentti (39,3%) oli jo kaksi kertaa suurempi kuin maassa keskimäärin 
(19%);

7. toteaa, että 171:n työntekijävähennyksen lisäksi Irlannin viranomaiset tarjoavat EGR:n 
tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja enintään 138:lle työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka olivat alle 25-vuotiaita hakemuksen 
jättöpäivänä;

8. panee tyytyväisenä merkille, että antaakseen työntekijöille nopeaa apua Irlannin 
viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille 
työntekijöille 21. lokakuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen 
myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille; 

9. toteaa, että yhteisrahoitettavalla yksilöllisten palvelujen koordinoidulla paketilla 
pyritään avaamaan laajin mahdollinen valikoima työllisyysmahdollisuuksia alueella, 
jossa kasvualat tai tuotantolaitokset ovat harvassa ja edellyttävät vähennettyjen 
työntekijöiden taitotason nostamista; 

10. toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti on laadittu 
kohdennettujen edunsaajien ja heidän edustajiensa sekä työmarkkinaosapuolten 
kuulemisen jälkeen, ja pitää myönteisenä aikomusta perustaa EGR:n 
koordinointiyksikön työtä täydentävä kuulemisfoorumi, jotta vähennetyillä 
työntekijöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa jatkuvasti EGR-ohjelman täytäntöönpanoon;

11. pitää myönteisenä, että EGR:n koordinointiyksikön toimisto on perustettu 
vähentämisistä kärsineen paikan lähistölle, jolloin työntekijöillä ja työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt voivat hoitaa asiansa keskitetysti;

12. toteaa, että vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat 
seuraavista toimista, jotka muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen koordinoidun 
paketin: ammatillinen ohjaus ja urasuunnittelun tukeminen, EGR:n koulutusapurahat, 
koulutus ja toisen asteen koulutusohjelmat, korkea-asteen koulutusohjelmat, skillsnet-
koulutustuet, yrittämisen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen tuet, tulotuet, mukaan 
luettuna kurssiavustukset; 

13. pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta 
noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

14. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

15. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä 
joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen 
Ireland, Irlanti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 
1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/20131 ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
1311/20132 ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta 
johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, asetuksessa (EY) 
N:o 546/20094 käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen 
taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja 
heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 
hintoina), kuten asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa säädetään.

(3) Irlanti jätti hakemuksen EGR:n käyttämisestä Andersen Ireland Limitedin 
16. toukokuuta 2014 tehtyjen irtisanomisten yhteydessä Irlannissa ja täydensi sitä 
asetukseen (EU) N:o 1309/2013 sisältyvän 8 artiklan 3 kohdan mukaisilla lisätiedoilla
Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n 
rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

                                               
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.
4 EUVL L 167, 29.6 2009, s. 26.



PR\1036504FI.doc 7/10 PE539.648v01-00

FI

(4) Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Irlanti on päättänyt 
tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.

(5) EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja 1 501 200 euron suuruisen 
rahoitustuen antamiseksi Irlannin hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 1 501 200 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2014 koskevaa 
Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan 
merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille. 

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20131 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/20132

15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää 
(vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 
ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 13 kohtaa, jonka nojalla komissio 
rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion 
perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan 
aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan 
trilogimenettely. 

II. Andersen Ireland Limited -yritystä koskeva hakemus ja komission ehdotus 

Komissio hyväksyi 3. lokakuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen ottamisesta
käyttöön Irlannin hyväksi, jotta luokituksen NACE Rev. 2 kaksinumerotason 32 ("korujen, 
kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus") alalla toimivan Andersen 
Ireland Limitedin globalisaation vuoksi irtisanomien työntekijöiden paluuta työelämään 
tuettaisiin. Irlannin viranomaiset tarjoavat lisäksi EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä 
palveluja enintään 138:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka 
olivat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, koska kaikki työntekijävähennykset 
tapahtuvat NUTS-tason 2 alueilla Southern ja Eastern (IE02), jotka ovat 
nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa tukikelpoisia. 

Tämä on neljästoista vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja koskee 
yhteensä 1 501 200 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Irlannin hyväksi. Edunsaajia on 
yhteensä 276. Hakemus lähetettiin komissiolle 16. toukokuuta 2014, ja sitä täydentäviä 
lisätietoja toimitettiin 11. heinäkuuta 2014 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien 
soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi 
EGR:stä täyttyvät. 

Irlannin viranomaisten mukaan EU:n ulkopuolinen tuonti on vähintäänkin viiden viimeksi 
kuluneen vuoden aikana hallinnut EU:n pukukorumarkkinoita (muotikorut) sekä määrän että 
arvon perusteella. Irlannin käyttämien tietojen mukaan (Eurostatin vuoden 2008 tilastot) sekä 
EU:n tuottajien että EU:n ulkopuolisten tuottajien myynti lähti liikkeelle lähes identtisistä 
tuotemääristä (56 000 tonnia). Molempien määrä putosi, mikä johtui ehkä vuosien 2008–09 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin jälkimainingeista. Vaikka EU:ssa valmistettujen 

                                               
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUVL L 347, 30.12.2013, s. 855.
3 EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.
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tuotteiden määrä EU:n markkinoilla putosikin 10 600 tonniin vuonna 2012, EU:n 
ulkopuolisista maista tuotujen tuotteiden määrä putosi paljon vähemmän 45 700 tonniin.

Vaikka vuonna 2008 määrät olivat olleet samalla tasolla, neljä vuotta myöhemmin 
tuontituotteiden määrä oli jo nelinkertainen. Tästä EU:n ulkopuolisen tuonnin määrästä 
95 prosenttia oli peräisin pääasiassa Aasian maista, kuten Kiinasta, Intiasta, Thaimaasta ja 
Filippiineiltä. Nämä ovat juuri niitä paikkoja, joihin monet EU:n yritykset ovat siirtäneet 
tuotantonsa. Näihin yrityksiin kuuluvat markkinajohtajat Folli Follie ja Swarovski.

Irlannin viranomaisten mukaan vähentämisillä on ollut kielteisiä vaikutuksia paikalliseen ja 
alueelliseen talouteen, sillä Andersen Ireland oli tärkeä työnantaja tällä voittopuolisesti 
maaseutumaisella alueella, jonka työttömyysprosentti (39,3%) oli yli kaksi kertaa suurempi 
kuin maassa keskimäärin (19%).

Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat seuraavista toimista, 
jotka muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin: ammatillinen 
ohjaus ja urasuunnittelun tukeminen, EGR:n koulutusapurahat, koulutus ja toisen asteen 
koulutusohjelmat, korkea-asteen koulutusohjelmat, skillsnet-koulutustuet, yrittämisen ja 
itsenäisen ammatinharjoittamisen tuet, tulotuet, mukaan luettuna kurssiavustukset. 

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat 
osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa 
passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä. 

Irlannin viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista: 

 suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan 
yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita

 kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä 
vaatimuksia on noudatettu

 vähentämiset suorittava yritys on noudattanut vähentämisiä koskevia 
oikeudellisia velvoitteitaan ja huolehtinut työntekijöistä niiden mukaisesti 

 suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä työntekijöitä, eikä niitä käytetä 
yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen

 suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia

 EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten 
valtiontukisääntöjen mukaista

 suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai 
rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

Irlanti on ilmoittanut komissiolle, että kansallinen esi- tai yhteisrahoitus tulee Irlannin 
valtiovarainministeriöltä, joka hoitaa esirahoituksen ja yhteisrahoittaa ohjelmaa EGR:n 
rahoitustuen hyväksymisen jälkeen. Menot katetaan Irlannin kansallisesta koulutusrahastosta 
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ja opetus- ja ammattikouluministeriön sekä muiden asiaan liittyvien ministeriöiden meno-
otsakkeilta. Rahoitusosuuksia valvovat EGR:n hallinnointiviranomaisen nimittämät 
virkamiehet opetus- ja ammattikouluministeriöstä. Hallinnointiviranomainen käsittelee ja 
maksaa EGR:lle osoitetut maksupyynnöt, jotka välittävät elimet toimittavat eteenpäin 
julkisesti rahoitettujen elinten puolesta. 

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle 
siirtopyynnön kaikkiaan 1 501 200 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja 
siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01). 

Tämä on toistaiseksi neljästoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2014 toimitettu rahaston 
varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus. 

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 
15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti 
valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua 
rahastoa koskevien hakemusten arviointiin. 


