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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 
globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
28 kohdan mukaisesti
(KOM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0446 – C7-0210/2010),

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 28 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/20062 
(EGR-asetus),

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0269/2010),

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, 

B. ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 
alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin välittömänä seurauksena,

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla 
dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä 
neuvottelukokouksessa hyväksytyn yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

D. ottaa huomioon, että Alankomaat on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 
512 työntekijän irtisanomista Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa 
elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlandsissä,

1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
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E. ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen 
käyttöönoton nopeuttamiseksi;

2. palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen 
käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, 
jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille 
työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; korostaa tässä 
yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen 
integroitumisessa työmarkkinoille;

3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä 
tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen 
työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen 
lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta 
myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

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

5. panee tyytyväisenä merkille komission ehdottaneen, että käyttämättä jääneiden ESR:n 
varojen sijasta EGR:n varoja käyttöön otettaessa hyödynnettäisiin vaihtoehtoista 
maksumäärärahojen lähdettä, ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita 
kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet 
ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat;

6. panee merkille, että tässä tapauksessa EGR:n varoja otetaan käyttöön siirtämällä 
maksumäärärahoja pk-yritysten ja innovoinnin tukemiseen tarkoitetusta budjettikohdasta; 
pahoittelee, että kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmien toteuttamisessa komissiossa 
on ilmennyt vakavia puutteita etenkin talouskriisin aikana, vaikka tällainen kriisi 
pikemminkin lisää merkittävästi tuen tarvetta;

7. palauttaa mieliin, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 
tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden 
yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä 
tehdään väliarviointi;

8. pitää komission ehdotuksen uutta mallia myönteisenä, koska sen perusteluissa esitetään 
selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuusperusteet ja 
selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt, mikä on parlamentin vaatimusten mukaista; 

9. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

10. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;
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11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty ...

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan 
mukaisesti (hakemus EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Alankomaat)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/20062 ja erityisesti sen 
12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen3,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi 
irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 
huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja heidän auttamisekseen 
työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2) EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen 
toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää työntekijöille, jotka on 
irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin suorana seurauksena.

(3) Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n 
varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4) Alankomaat esitti 26 päivänä maaliskuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen 
käyttöönottamiseksi yrityksen NXP Semiconductors Netherlands BV irtisanomisten 
vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 3 päivään kesäkuuta 2010 asti. Hakemus 
on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista 
koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan 
käyttöön 1 809 434 euroa.

1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 EUVL C […], […], s. […].
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(5) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi 
Alankomaiden hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 1 809 434 euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2010 koskevaa 
Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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PERUSTELUT

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

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 
28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/20061 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen 
enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden 
kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden 
edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta 
rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät 
otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai 
peruutettuja määrärahoja.

Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että arvioituaan 
hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle 
ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä 
yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen 
rahaston ja tarvittavien summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää 
yksinkertaistetussa muodossa.

II. Tilanne: komission ehdotus 

Komissio hyväksyi 31. elokuuta 2010 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen 
käyttöönottamisesta Alankomaiden hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- 
ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on kolmastoista vuoden 2010 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja se koskee 
yhteensä 1 809 434 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Alankomaiden hyväksi. 
Hakemuksessa on kyse 512 työntekijän irtisanomisesta neljän kuukauden viiteajanjakson 
aikana 1. lokakuuta 2009–31. tammikuuta 2010 Gelderlandin ja Eindhovenin 
NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors 
Netherlands BV:ssä.

Tämä hakemus (EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Alankomaat) toimitettiin 
komissiolle 26. maaliskuuta 2010 ja sitä täydennettiin lisätiedoilla 3. kesäkuuta 2010 asti. 
Hakemus perustuu globalisaatiorahastosta annetun asetuksen 2 artiklan a alakohdassa 
esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, että yhden yrityksen palveluksesta vähennetään 
neljän kuukauden aikana vähintään 500 työntekijää, mukaan luettuna työntekijät, jotka 
vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta. Hakemus jätettiin säädetyssä 
kymmenen viikon määräajassa (asetuksen 5 artikla).

Komission arvio perustui työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien 
rakenteellisten muutosten tai rahoitus- ja talouskriisin välisen yhteyden arviointiin, 
työntekijöiden vähentämisten ennakoimattomaan luonteeseen, vähennettyjen työntekijöiden 

1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
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määrän ja 2 artiklan a alakohdan mukaisten kriteerien täyttymisen osoittamiseen, selvitykseen 
työntekijöiden vähentämisen ennakoimattomasta luonteesta, tietoihin irtisanovista yrityksistä 
ja tuen kohteena olevista työntekijöistä, asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja 
sidosryhmien kuvaukseen, työntekijöiden vähentämisten vaikutukseen paikalliseen, 
alueelliseen tai kansalliseen työllisyyteen, rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten 
palvelujen pakettiin, mukaan luettuna toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien 
toimien kanssa, päivämääriin, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille 
työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa, menettelyihin työmarkkinaosapuolten 
kuulemiseksi sekä tietoihin hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä.

Komission arvion mukaan hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut 
tukikelpoisuuskriteerit, ja komissio suosittelee budjettivallan käyttäjälle hakemusten 
hyväksymistä.

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle 
siirtopyynnön (DEC 26/2010) kaikkiaan 1 809 434 eurosta EGR:n varauksesta (40 02 43) 
maksusitoumuksina ja budjettikohdasta "Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – 
Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma" (01 04 04) maksuina EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Komissio on nyt ensimmäisen kerran yksilöinyt vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen 
käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta noudattaen Euroopan parlamentin toistuneita 
vaatimuksia.

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 
500 miljoonaa euroa vuodessa. 

EGR-asetuksen 12 artiklan 6 kohdassa edellytetään, että kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä 
vähintään yhden neljänneksen EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä on oltava käytettävissä, 
jotta voidaan kattaa ilmenevät tarpeet vuoden loppuun saakka. 

Budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuonna 2010 jo kahdeksan ehdotusta rahaston varojen 
käyttöönottamiseksi ja yhden teknistä tukea koskevan siirron, jotka ovat määrältään yhteensä 
20 991 554 euroa, joten käytettävissä on 481 228 446 euroa.

III. Menettely
Komissio on tehnyt siirtopyynnön1 asiaa koskevien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 
ottamiseksi vuoden 2010 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin 
mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa (kirjeenvaihtona) oikeusperustan 
12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen 
mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja 
osallistua rahaston hakemusten arviointiin.

EMPL-valiokunnan suoritettua arvioinnin se ilmaisi rahaston varojen käyttöönotosta 
näkemyksensä, joka on esitetty tämän mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa.

1 DEC 26/2010, 1. syyskuuta 2010.
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Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 
hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että rahaston 
varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen tekemiseen sovellettava menettely on nopea ja että 
siinä otetaan asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.
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LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ES/sg
D(2010)46642

Alain Lamassoure
Budjettivaliokunnan puheenjohtaja
ASP 13E158

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa 
EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors (KOM(2010)446 lopullinen)

Arvoisa puheenjohtaja Lamassoure

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n 
varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2010/011 NL/Semiconductors ja hyväksyivät seuraavan 
lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen EGR-työryhmä kannattavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän 
hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää joitakin huomautuksia, mutta ei halua 
kyseenalaistaa maksumäärärahojen siirtoa.

EMPL-valiokunnan huomautukset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

A) Hakemus on EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdan mukainen ja koskee 590 irtisanomista, 
jotka tapahtuivat neljän kuukauden viiteaikana 1. lokakuuta 2009–31. tammikuuta 2010 
Nijmegenissä (Gelderlandin maakunta) ja Eindhovenissa (Noord-Brabantin maakunta) 
toimivassa yrityksessä, joka valmistaa erilaisten elektronisten laitteiden ja tietokoneiden 
peruskomponenttia.

B) Irtisanomiset aiheutuivat globalisaation vaikutuksesta, koska tämä ala muodostaa erittäin 
kilpaillut maailmanlaajuiset markkinat, joilla toimii rajallinen määrä suuria toimijoita ja 
joilla valmistajiin kohdistuu siten jatkuvaa painetta kustannusten alentamiseksi. Euroopan 
markkinaosuus supistui 14,9 prosentista (2005) 11,2 prosenttiin (2009), kun se Aasiassa 
kasvoi samassa ajassa 39,7 prosentista 43,3 prosenttiin. Euron ja Yhdysvaltain dollarin 
vaihtokurssi aiheutti eurooppalaisille valmistajille suhteellisen lisähaitan, sillä 
kustannukset ovat euroina ja tuotteet myydään dollareina.

C) Talous- ja rahoituskriisi pahensi tilannetta, koska puolijohteiden markkinat ovat erittäin 
herkkiä talouskasvussa tapahtuville muutoksille. Puolijohteiden liikevaihto koko 
maailmassa laski 25,1 prosentilla huhtikuussa 2009 verrattuna huhtikuuhun 2008.

D) Gelderlandin maakunnassa irtisanomiset koskevat suurimmaksi osaksi NXP:n Nijmegenin 
tuotantolaitosta, koska tehdas on paikkakunnan suurin teollisuuden alan työnantaja. Se 
tarjosi työtä suurelle joukolle vähän koulutettua työvoimaa, joka on työskennellyt 
yrityksessä vuosikymmeniä.
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E) Eindhovenissa suurin osa irtisanomisista koskee T&K-alaa. Näiden työntekijöiden 
kokemus on hyvin suppealta erityisalalta, ja alueen koko T&K-työmarkkinat kärsivät 
rahoituskriisistä.

F) Irtisanotuista työntekijöistä 86 prosenttia on koneiden ja laitteiden käyttäjiä ja 
kokoonpanotyöntekijöitä.

G) Irtisanotuista työntekijöistä 83 prosenttia on miehiä ja 88 prosenttia työntekijöistä on 
iältään 25–54 vuotta.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Alankomaiden hakemusta koskevaan 
päätöslauselmaesitykseen:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksessa säädetyt rahoitustuen 
edellytykset täyttyvät; 

2. pyytää lisätietoja siitä, millä tavalla erityinen ESR-koulutushanke tukee puolijohteita 
valmistavien yritysten työntekijöitä, sekä EGR-toimenpiteiden lisäarvosta tältä osin;

3. pahoittelee tältä osin ehdotettujen toimenpiteiden melko kehnoja perusteluja;

4. pitää erityisen tervetulleena toimenpidettä, joka mahdollistaa aikaisemman kokemuksen 
huomioon ottamisen.

Kunnioittavasti

Pervenche Berès
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