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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/2014/009 EL/Sprider 
Stores, Kreikka)
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

– 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 kolmikantamenettelyn,

– 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 on hyväksytty parlamentin ja neuvoston aikaan saaman sopimuksen 
mukaisesti uusi 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. toteaa, että 6. kesäkuuta 2014 Kreikan viranomaiset toimittivat hakemuksen 
EGF/2014/009/Sprider Stores sen jälkeen kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 
(Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla 
toimialalla toimiva yritys Sprider Stores oli vähentänyt 761 työntekijää; 

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

1. toteaa, että Kreikan viranomaiset jättivät hakemuksen käyttäen perustana EGR-
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että 
vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai 
itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa 
yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka 
vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset 
ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai 
jatkojalostajille; 

2. toteaa, että Kreikan viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 
6. kesäkuuta 2014 ja että komissio antoi arvionsa siitä 7. lokakuuta 2014; pitää 
myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3. pitää selvänä, että vähentämisten taustalla ovat: 1) kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen vähentyminen verotuksen kiristymisen, palkanalennusten (niin julkisella kuin 
yksityiselläkin puolella) ja työttömyyden kasvun johdosta, minkä seurauksena 
kotitalouksien ostovoima romahti; 2) yrityksille ja yksityishenkilöille myönnettävien 
lainojen määrän raju pudotus käteisvarojen loputtua Kreikan pankeista talouskriisin 
vuoksi, ja että siksi Kreikka on oikeutettu EGR:n tukeen; 

4. toteaa, että tähän mennessä vähittäiskaupan ala on ollut kolmen muunkin 
maailmanlaajuiseen finanssi- ja talouskriisiin perustuvan EGR-hakemuksen aiheena;

5. toteaa, että nämä vähentämiset pahentavat entisestään maan työttömyystilannetta, joka 
jo heikkeni finanssi- ja talouskriisin tuloksena ja jonka yhteydessä on mitattu 
jäsenvaltioiden korkeimmat työttömyysprosentit; 

6. toteaa, että Kreikan viranomaiset tarjoavat EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä 
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palveluja 761 vähennetyn työntekijän lisäksi enintään 550:lle työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka olivat alle 30-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, 
koska työntekijävähennyksistä 682 tapahtui nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa 
tukikelpoisilla NUTS-tason 2 alueilla.

7. panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Kreikan 
viranomaiset päättivät aloittaa työntekijöitä koskevien yksilöllisten palvelujen 
tarjoamisen 1. syyskuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen 
myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

8. toteaa, että Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yksilöllisten palvelujen 
koordinoitu paketti on laadittu edunsaajien edustajien ja Kreikan työntekijäjärjestön 
kuulemisen jälkeen ja että ehdotetusta hakemuksesta keskusteltiin 
työmarkkinaosapuolten kanssa kahdessa kokouksessa toukokuussa 2014, ja 
työmarkkinaosapuolia kuultiin monista toimenpideohjelman sisältöön liittyvistä 
kysymyksistä; 

9. toteaa, että vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat 
seuraavista toimista, jotka muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen koordinoidun 
paketin: ammatillinen ohjaus, koulutus, uudelleen koulutus ja ammatillinen koulutus, 
tuki yrityksen perustamiseen sekä työnhaku-, koulutus- ja liikkuvuusavustukset; 

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

11. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

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

13. 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/2014/009 EL/Sprider 
Stores, Kreikka)

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) Kreikka toimitti 6. kesäkuuta 2014 hakemuksen EGR-varojen käyttöön ottamiseksi 
Kreikassa Sprider Stores S.A.:n työpaikkojen vähentämisen5 vuoksi ja täydensi sitä 
asetukseen (EU) N:o 1309/2013 sisältyvän 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla 

                                               
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.
5 EGR-asetuksen 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetut työntekijät.
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lisätiedoilla. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen 
EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

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

(5) EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja 7 290 900 euron suuruisen 
rahoitustuen antamiseksi Kreikan hakemuksen perusteella.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 7 290 900 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. Sprider Storesia koskeva hakemus ja komission ehdotus 

Komission hyväksyi 7. lokakuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön 
ottamisesta Kreikan hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 
(Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla 
toimialalla toimivan Sprider Stores -yrityksen talouskriisin vuoksi vähentämien 
työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Kreikan viranomaiset tarjoavat EGR:n tuella 
yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja lisäksi enintään 550:lle työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevalle nuorelle,

jotka olivat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, koska

työntekijävähennykset tapahtuvat nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa tukikelpoisilla 
NUTS-tason 2 alueilla. 

Tämä on viidestoista vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja koskee 
yhteensä 7 290 900 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Irlannin hyväksi. Se koskee 
yhteensä 1 311 edunsaajaa. Hakemus lähetettiin komissiolle 6. kesäkuuta 2014, ja sitä 
täydentäviä lisätietoja toimitettiin 1. elokuuta 2014 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen 
kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen 
saamiseksi EGR:ltä täyttyvät. 

Kreikan viranomaisten mukaan Kreikan talous on syvässä taantumassa kuudetta vuotta 
peräkkäin (2008–2013). Kreikan tilastoviranomaisen (ELSTAT) mukaan vuoden 2008 jälkeen 

                                               
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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Kreikan bruttokansantuote on laskenut 25,7 prosenttiyksiköllä, julkinen kulutus 
21 prosenttiyksiköllä ja yksityinen kulutus 32,3 prosenttiyksiköllä, kun taas työttömyys on 
lisääntynyt 20,6 prosenttiyksiköllä. 

Ulkomaisen velan maksamiseksi Kreikan hallitus toteutti vuonna 2008 epäsuosittuja toimia, 
kuten veronkorotuksia, julkisten menojen leikkauksia ja virkamiesten palkanalennuksia. 
Yksityisen sektorin palkat ovat myös laskeneet Kreikan talouden kilpailukyvyn 
parantamiseksi. Vuoden 2008 jälkeen tuhannet yritykset ovat lopettaneet toimintansa ja 
sulkeneet ovensa, jolloin työntekijät ovat jääneet työttömiksi ja tuhannet yksityiset 
ammatinharjoittajat ovat lopettaneet työskentelynsä, mikä on lisännyt työttömyyttä rajusti. 
Alentunut tulotaso on johtanut suoraan kulutuksen vähenemiseen.

Kreikan viranomaisten mukaan Sprider Stores -yrityksellä oli toimintaa kaikilla Kreikan 
alueilla, jolloin työpaikkojen vähentäminen vaikuttaa kaikkialla Kreikassa ja pahentaa 
työttömyystilannetta, joka oli jo entisestään huono talous- ja finanssikriisin vuoksi ja on 
edelleen hauraalla pohjalla, sillä Kreikalla on yksi EU-maiden korkeimpia 
työttömyysprosentteja.

Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat seuraavista toimista, 
jotka muodostavat yhdessä koordinoidun yksilöllisten palvelujen paketin: ammatillinen 
ohjaus, koulutus, uudelleen koulutus ja ammatillinen koulutus, tuki yrityksen perustamiseen 
sekä työnhaku-, koulutus- ja liikkuvuusavustukset;

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. 

Kreikan 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;

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

– suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia; 

– EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten 
valtiontukisääntöjen mukaista.

Kreikka on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen esirahoituksen tai yhteisrahoituksen lähde 
on kehitysministeriön julkisten investointien ohjelma. 
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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 viidestoista 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.


