
AL\1231952FI.docx PE692.906v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Puheenjohtaja

27.5.2021

Johan Van Overtveldt
Puheenjohtaja
Budjettivaliokunta
Bryssel

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta – 
EGF/2020/005/BE/Swissport – Belgia (2021/0109(BUD))

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
18. toukokuuta 2021 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 
27. toukokuuta 2021. Kyseisessä kokouksessa valiokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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EHDOTUKSET

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A. ottaa huomioon, että Belgia toimitti 22. joulukuuta 2020 hakemuksen EGF/2020/005 
BE/Swissport EGR:n rahoitustuen saamiseksi Swissport Belgiumin toteuttamien 
1 468:n työntekijävähennyksen vuoksi;

B. ottaa huomioon, että hakemuksen perustana on käytetty EGR-asetuksen 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että vähintään 
500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden 
viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen 
hankkijoiden tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, 
joiden työskentely on loppunut; 

C. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 27. huhtikuuta 2021 ehdotuksen päätökseksi 
EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea 1 468:n 
kohteena olevan edunsaajan eli Swissport Belgiumista vähennettyjen työntekijöiden 
paluuta työmarkkinoille;

D. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia ja sitä seurannut maailmanlaajuinen 
talouskriisi on aiheuttanut Belgian matkailualalle valtavan häiriötilan, josta on ollut 
vakavia seuraamuksia erityisesti Brysselin lentoasemalla toimiville lentoliikenteen 
harjoittajille ja yrityksille;

E. ottaa huomioon, että vuonna 2020 kansainvälinen matkustajaliikenne väheni kaiken 
kaikkiaan 60 prosenttia verrattuna vuoteen 2019 (4,5 miljardista matkustajasta 
1,8 miljardiin), ja 50 prosenttia kaikista maailman ilma-aluksista siirrettiin varastoon; 
ottaa huomioon, että Swissport Belgium, toinen lentoaseman kahdesta maahuolitsijasta, 
vastasi 60 prosentista huolinta- ja siivouspalveluista lentoasemalla;

F. ottaa huomioon, että 9. kesäkuuta 2020, maahuolintapalvelujen tarpeen oltua 
lentoasemalla viikkoja lähes olematonta, Swissport Belgium julistettiin konkurssiin 
puuttuvan likviditeetin vuoksi ja koska lisäksi matkustajalentoliikenteen lyhyen 
aikavälin elpyminen oli hyvin epävarmaa, yksikään yritys ei osoittanut kiinnostusta 
Swissport Belgiumin huolintatoiminnan haltuunottoon, mikä johti työntekijöiden 
vähentämiseen;  ottaa huomioon, että komissio on tunnustanut, että on olemassa 
todellinen riski, että maahuolintapalvelujen tarjoajien konkurssit lisääntyvät koko 
vuoden 2021 ajan;

G. ottaa huomioon, että komissio on todennut terveyskriisin johtaneen talouskriisiin, 
esittänyt talouden elpymissuunnitelman ja korostanut EGR:n roolia hätätilanteen 
välineenä.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää edellä esitetyn perusteella asiasta 
vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:
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1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan 
kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 3 719 224 euroa eli 60 prosenttia 
6 198 708 euron kokonaiskustannuksista, joista yksilöllisten palvelujen kulut ovat 
5 977 108 euroa ja valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus-, mainonta-, valvonta- ja 
raportointitoimien kulut 221 600 euroa;

2. toteaa, että kaikki menettelyvaatimukset täyttyivät;

3. on samaa mieltä Belgian arvion kanssa, että maailmanlaajuinen terveyskriisi on johtanut 
maailmanlaajuiseen talouskriisiin, jota on käsitelty komission elpymissuunnitelmalla, ja 
että komissio mainitsee nimenomaisesti EGR:n yhtenä sen välineistä;

4. on tyytyväinen kuudesta toimien tyypistä, joita tarjotaan vähennetyille työntekijöille 
osana yksilöllisten palvelujen pakettia (tiedotus, työnhakuneuvonta ja ammatillinen 
ohjaus; koulutus; työpaikkakoulutus; yrityksen perustamista valmisteleva tuki; avustus 
yrityksen perustamiseen; kannustimet ja avustukset) ja joille EGR:n yhteisrahoitusta 
haetaan;

5. panee merkille, että suuri osa edunsaajista on vähäisen tai keskitason ammattitaidon 
omaavia työntekijöitä ja noin kolmannes on yli 50-vuotiaita ja siksi he tarvitsevat 
lisäohjausta ja -tukea työnhakuun sekä tarpeisiinsa räätälöityä täydennys- ja 
uudelleenkoulutusta, jotta he voivat työllistyä tulevaisuudessa;

6. muistuttaa, ettei tuki EGR:sta ja muista unionin rahastoista saa korvata toimia, jotka 
kuuluvat työnantajan vastuulle, perustuvat ne sitten kansalliseen lainsäädäntöön tai 
työehtosopimuksiin;

7. kannattaa voimakkaasti sitä, että vuosina 2021–2027 EGR:n välityksellä jatketaan 
solidaarisuuden osoittamista ja siirretään painopistettä rakenneuudistusten syistä niiden 
vaikutuksiin; on tyytyväinen, että uusien sääntöjen perusteella myös hakemukset, jotka 
ovat seurausta hiilestä irtaantumisesta, ovat tukikelpoisia.


