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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 Alankomaat toimitti 22. joulukuuta 2020 hakemuksen 
EGF/2020/004 NL/KLM rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun KLM Royal 
Dutch Airlines -yrityksessä oli vähennetty 1 851 työntekijää NUTS 2 -alueella Noord-
Holland (NL32);

B. ottaa huomioon, että komissio kelpuutti hakemuksen ja käytti perusteena 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 
toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden 
työskentely on loppunut;

C. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 6. toukokuuta 2021 ehdotuksen päätökseksi 
EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Alankomaiden hyväksi, jotta voidaan tukea 
kohteena olevien 1 201 edunsaajan eli NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 51 
(ilmaliikenne) luokitellulta toimialalta vähennettyjen työntekijöiden paluuta 
työmarkkinoille;

D. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia aiheutti matkustusrajoitusten vuoksi 
ilmailualalle valtavan häiriön, minkä vuoksi kansainvälinen matkustajakysyntä laski 
75,6 prosenttia vuonna 2020 vuoden 2019 tasosta; ottaa huomioon, että Kansainvälisen 
ilmakuljetusliiton maailmanlaajuisen matkustajaennusteen mukaan ilmailualan 
toipuminen kriisiä edeltäneelle tasolle kestää 3–4 vuotta;

E. ottaa huomioon, että pandemialla on ollut valtava kielteinen vaikutus KLM:ään ja se on 
rapauttanut yrityksen viime vuosien hyvät tulokset, minkä vuoksi KLM:n johto julkisti 
31. heinäkuuta 2020 rakenneuudistussuunnitelman kustannusten vähentämiseksi; ottaa 
huomioon, että tämän seurauksena työvoimaa vähennettiin noin 5 000 
kokoaikavastaavalla (33 000:sta 28 000:een kokoaikavastaavaan);

F. 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:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Alankomaat on oikeutettu 
saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 5 019 218 euroa eli 60 prosenttia 
8 365 364 euron kokonaiskustannuksista, joista yksilöllisten palvelujen kulut ovat 
8 030 750 euroa ja valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja 
raportointitoimien kulut 334 614 euroa;
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2. toteaa, että komissio arvioi kaikkien menettelyvaatimuksien täyttyneen; 

3. korostaa, että työntekijävähennysten sosiaalisten vaikutusten odotetaan olevan 
huomattavat; muistuttaa, että KLM on Alankomaiden toiseksi suurin yksityinen 
työnantaja, jolla oli yli 33 000 työntekijää vuonna 2019; muistuttaa, että nämä 
työntekijävähennykset tapahtuivat tilanteessa, jossa Noord-Hollandin työttömyysaste 
kasvoi 1,5 prosenttiyksikköä 4,8 prosenttiin vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 
verrattuna vuoden 2019 samaan vuosineljännekseen; 

4. toteaa, että hakemus koskee kaikkiaan 1 851:tä KLM Royal Dutch Airlinesin 
vähentämää työntekijää; panee merkille, että Alankomaat odottaa ainoastaan 1 201 
tukeen oikeutetun edunsaajan osallistuvan toimenpiteisiin (tuen kohteena olevat 
edunsaajat);

5. on tyytyväinen neljästä toimien tyypistä, joita tarjotaan vähennetyille työntekijöille 
osana yksilöllisten palvelujen pakettia (ammatillinen suuntautuminen; tuki työpaikan 
löytämiseksi tietyiltä aloilta; koulutus ja valmennus; taloudellinen neuvonta) ja joille 
EGR:n yhteisrahoitusta haetaan;

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.


