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Tarkistus 1
Alexander Alvaro
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 2
Alexander Alvaro
Päätöslauselmaesitys
1 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

1. pyytää asianomaisia toimielimiä
ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen
ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta
EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan
nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä,
että sen jälkeen kun parlamentti pyysi
nopeuttamaan varojen käyttöönottoa,
komissio on ottanut käyttöön parannetun
menettelyn, jonka tavoitteena on esittää
budjettivallan käyttäjälle komission arvio
EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta
yhdessä EGR:n varojen käyttöönottoa
koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että
Euroopan globalisaatiorahastoa vuosina
2014–2020 koskevassa uudessa
asetuksessa menettelyyn sisällytetään

1. pyytää asianomaisia toimielimiä
ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen
ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta
EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan
nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä,
että sen jälkeen kun parlamentti pyysi
nopeuttamaan varojen käyttöönottoa,
komissio on ottanut käyttöön parannetun
menettelyn, jonka tavoitteena on esittää
budjettivallan käyttäjälle komission arvio
EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta
yhdessä EGR:n varojen käyttöönottoa
koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että
Euroopan globalisaatiorahastoa vuosina
2014–2020 koskevassa uudessa
asetuksessa menettelyyn sisällytetään

AM\902724FI.doc

3/12

PE489.583v01-00

FI

muitakin parannuksia ja että rahaston
tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä
kyetään parantamaan;

muitakin parannuksia ja että rahaston
tehokkuutta ja avoimuutta kyetään
parantamaan;
Or. en

Tarkistus 3
Richard Ashworth
Päätöslauselmaesitys
1 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

1. pyytää asianomaisia toimielimiä
ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen
ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta
EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan
nopeuttaa; arvostaa sitä, että sen jälkeen
kun parlamentti pyysi nopeuttamaan
varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut
käyttöön parannetun menettelyn, jonka
tavoitteena on esittää budjettivallan
käyttäjälle komission arvio EGRhakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä
rahaston varojen käyttöönottoa koskevan
ehdotuksen kanssa; toivoo, että Euroopan
globalisaatiorahastoa vuosina 2014–2020
koskevassa uudessa asetuksessa
menettelyyn sisällytetään muitakin
parannuksia ja että rahaston tehokkuutta,
avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään
parantamaan;

1. pyytää asianomaisia toimielimiä
ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen
ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta
EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan
nopeuttaa; arvostaa sitä, että sen jälkeen
kun parlamentti pyysi nopeuttamaan
varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut
käyttöön parannetun menettelyn, jonka
tavoitteena on esittää budjettivallan
käyttäjälle komission arvio EGRhakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä
rahaston varojen käyttöönottoa koskevan
ehdotuksen kanssa; toivoo, että Euroopan
globalisaatiorahastoa vuosina 2014–2020
koskevassa uudessa asetuksessa
menettelyyn sisällytetään muitakin
parannuksia, jos päästään sopimukseen
rahaston jatkamisesta seuraavassa
monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja että
rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja
näkyvyyttä kyetään parantamaan;
Or. en

Tarkistus 4
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)
PE489.583v01-00
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Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 a. on yhtä mieltä komission kanssa siitä,
että EGR-asetuksen 2 artiklan
b alakohdassa esitetyt edellytykset
täyttyvät ja että sen vuoksi Espanja on
oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen
mukaista rahoitusta;
Or. en

Tarkistus 5
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 b. panee merkille, että Espanjan
viranomaiset toimittivat EGR-rahoitusta
koskevan hakemuksen
28. joulukuuta 2011 ja että komissio antoi
siitä arvionsa 4. toukokuuta 2012; pitää
myönteisenä, että arviointiprosessi oli
nopea ja täsmällinen ja jäsenvaltiot
toimittivat lisätiedot nopeasti ja
täsmällisesti;
Or. en

Tarkistus 6
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 c. toteaa, että 26 prosenttia kaikista
Valencian alueen työpaikoista on
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jalkinealalla ja jalkineala on siksi tärkeä
tekijä paikallisessa talouselämässä, jota
hallitsevat perinteisten alojen, kuten
tekstiili-, kenkä- ja keramiikka-alojen,
pk-yritykset;
Or. en

Tarkistus 7
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 d kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 d. toteaa, että Valencian alueella on
tehty aiemmin neljä laajamittaista
irtisanomista, ja pitää myönteisenä, että
alueella päätettiin käyttää EGR:n tukea
hoidettaessa irtisanomisten seurauksia:
EGF/2009/014 ES/Valencia – keramiikka,
EGF/2010/005 ES/Valencia –
kivi/marmori, EGF/2010/009 ES/Valencia
– tekstiilit, EGF/2011/006 ES/Valencia –
rakentaminen; panee tyytyväisenä
merkille, että alueella hyödynnetään
EGR:stä saatuja kokemuksia ja
avustetaan nopeasti useiden alojen
työntekijöitä;
Or. en

Tarkistus 8
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 e kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 e. toteaa Espanjan viranomaisten
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ilmoittaneen, että heidän aikaisempiin
EGR-hakemuksiin perustuvan arvionsa
mukaan vain 350 niistä työntekijöistä,
jotka ovat EGR-tuen kohteena, päättää
osallistua toimenpiteisiin; pyytää
Espanjan viranomaisia käyttämään
EGR:n tuen koko potentiaalin;
Or. en

Tarkistus 9
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 f kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 f. panee tyytyväisenä merkille, että
voidakseen antaa tukea työntekijöille
mahdollisimman nopeasti Espanjan
viranomaiset päättivät aloittaa
toimenpiteiden täytäntöönpanon jo ennen
kuin EGR-tuen myöntämisestä
ehdotetulle koordinoidulle paketille oli
tehty lopullista päätöstä;
Or. en

Tarkistus 10
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 g kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 g. toteaa, että irtisanottujen
työntekijöiden koulutustausta on melko
heikko, ja palauttaa mieliin, että on
tärkeää parantaa tällaisten työntekijöiden
työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla
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mukautettua koulutusta ja tunnustamalla
ammattiuran aikana saavutetut taidot ja
osaaminen; odottaa, että koordinoidussa
paketissa tarjottava koulutus
mukautetaan irtisanottujen työntekijöiden
tasoon ja tarpeisiin;
Or. en

Tarkistus 11
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 h kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 h. toteaa, että koulutustoimet
kohdistetaan suurta lisäarvoa tarjoaviin
työpaikkoihin jalkinealalla, sillä ne eivät
Espanjan viranomaisten mukaan
todennäköisesti siirry muualle, sekä
työpaikkoihin aloilla, joilla on
kasvumahdollisuuksia lyhyellä tai
keskipitkällä aikavälillä;
Or. en

Tarkistus 12
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 i kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 i. panee tyytyväisenä merkille, että
työmarkkinaosapuolia kuultiin
koordinoidun paketin sisällöstä, roolien
määrittämisestä sekä tehtävien jaosta ja
aikataulusta;
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Or. en

Tarkistus 13
Pervenche Berès, Edit Bauer, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Marije Cornelissen,
Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto
Päätöslauselmaesitys
1 j kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
1 j. korostaa, että olisi otettava oppia
tämän ja muiden sellaisten hakemusten
valmistelusta ja toteuttamisesta, joilla
puututaan joukkoirtisanomisiin, jotka
kohdistuvat useisiin pk-yrityksiin yhdellä
alalla; toteaa, että tulevassa asetuksessa
olisi tarkasteltava erityisesti itsenäisten
ammatinharjoittajien ja pk-yritysten
omistajien EGR-tukikelpoisuutta sekä
alueiden ja jäsenvaltioiden käyttämiä
järjestelyjä, joilla pyritään laatimaan
nopeasti alakohtaisia hakemuksia, jotka
kattavat suuren määrän yrityksiä;
Or. en

Tarkistus 14
Alexander Alvaro
Päätöslauselmaesitys
3 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan
mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä
tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten
työntekijöiden integroitumista uudelleen
työelämään; painottaa lisäksi, että EGR:n
tuella voidaan osallistua vain sellaisten
aktiivisten työmarkkinatoimien
rahoittamiseen, jotka johtavat
pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että

3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan
mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä
tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten
työntekijöiden integroitumista uudelleen
työelämään; painottaa lisäksi, että EGR:n
tuella voidaan osallistua vain sellaisten
aktiivisten työmarkkinatoimien
rahoittamiseen, jotka johtavat
pitkäaikaiseen työllistymiseen; toistaa, että
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EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka
kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai
työehtosopimusten nojalla yritysten
vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään
yritysten tai toimialojen
rakenneuudistuksia;

EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka
kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai
työehtosopimusten nojalla yritysten
vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään
yritysten tai toimialojen
rakenneuudistuksia; pitää valitettavana,
että EGR saattaa kannustaa yrityksiä
korvaamaan työsopimussuhteessa olevat
työntekijänsä työntekijöillä, joiden
työsuhteet ovat joustavampia ja
lyhytaikaisempia;
Or. en

Tarkistus 15
Alexander Alvaro
Päätöslauselmaesitys
4 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
4. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta
koordinoidusta yksilöllisten palvelujen
paketista annetuissa tiedoissa selvitetään
myös toimien täydentävyys
rakennerahastoista rahoitettujen toimien
kanssa; toistaa komissiolle esittämänsä
kehotuksen esittää vuosikertomuksessa
näiden tietojen vertaileva arviointi, jotta
varmistetaan nykyisten asetusten
täysimääräinen noudattaminen ja
taataan, ettei unionin rahoittamissa
palveluissa ole päällekkäisyyttä;

4. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta
koordinoidusta yksilöllisten palvelujen
paketista annetuissa tiedoissa selvitetään
myös toimien täydentävyys
rakennerahastoista rahoitettujen toimien
kanssa; toistaa komissiolle esittämänsä
kehotuksen esittää myös
vuosikertomuksessa näiden tietojen
vertaileva arviointi;

Or. en

Tarkistus 16
Richard Ashworth
Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille, että
parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen
vuoden 2012 talousarviossa EGR:n
budjettikohdassa 04 05 01 on
maksumäärärahoja 50 000 000 euroa;
palauttaa mieliin, että EGR luotiin
erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat
tavoitteet ja määräajat, ja että se näin
ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei
niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan
muista budjettikohdista, koska siitä
saattaisi koitua haittaa EGR:n
tavoitteiden saavuttamiselle;

5. panee tyytyväisenä merkille, että
parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen
vuoden 2012 talousarviossa EGR:n
budjettikohdassa 04 05 01 on
maksumäärärahoja 50 000 000 euroa;
palauttaa mieliin, että toistaiseksi ei ole
päästy poliittiseen sopimukseen EGR:n
jatkamisesta vuoden 2013 jälkeen, ja
kehottaa komissiota määrittämään
selvästi konkreettisina tuloksina
lisäarvon, jota saavutetaan luomalla
erillinen budjettikohta EGR:ää varten;

Or. en

Tarkistus 17
Alexander Alvaro
Päätöslauselmaesitys
6 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

6. pitää valitettavana neuvoston päätöstä
lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus, joka on
mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen
myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin
vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille
maailmankaupassa tapahtuneiden
merkittävien rakennemuutosten vuoksi
työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin
yhteisrahoitusosuuden nostamisen
65 prosenttiin ohjelman kustannuksista
määräaikaan 31. joulukuuta 2011 mennessä
toimitettujen hakemusten osalta, ja
kehottaa neuvostoa ottamaan tämän
mahdollisuuden viipymättä uudelleen
käyttöön;

6. panee merkille neuvoston päätöksen
lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus, joka on
mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen
myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin
vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille
maailmankaupassa tapahtuneiden
merkittävien rakennemuutosten vuoksi
työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin
yhteisrahoitusosuuden nostamisen
65 prosenttiin ohjelman kustannuksista
määräaikaan 31. joulukuuta 2011 mennessä
toimitettujen hakemusten osalta, ja
kehottaa neuvostoa ottamaan tämän
mahdollisuuden viipymättä uudelleen
käyttöön;
Or. en
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Tarkistus 18
Richard Ashworth
Päätöslauselmaesitys
6 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

6. pitää valitettavana neuvoston päätöstä
lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus, joka on
mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen
myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin
vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille
maailmankaupassa tapahtuneiden
merkittävien rakennemuutosten vuoksi
työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin
yhteisrahoitusosuuden nostamisen
65 prosenttiin ohjelman kustannuksista
määräaikaan 31. joulukuuta 2011
mennessä toimitettujen hakemusten
osalta, ja kehottaa neuvostoa ottamaan
tämän mahdollisuuden viipymättä
uudelleen käyttöön;

6. panee merkille neuvoston päätöksen
lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus; katsoo,
ettei rahoituskriisiä voida enää pitää
irtisanomisten syynä maailmankaupassa
tapahtuneiden merkittävien
rakennemuutosten vuoksi työttömäksi
jääneiden lisäksi; korostaa, että vaarana
on, että EGR:ää käytetään tukemaan
suurten monikansallisten yritysten
siirtymistä jäsenvaltiosta toiseen;

Or. en
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