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Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen 

käyttöönotosta (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2007)0600 – C6-0343/2007), 

 

– 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, 

 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2007 pidetyn kolmikantakokouksen ja 13. heinäkuuta 

2007 järjestetyn talousarvioneuvottelun tulokset, 

 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnan lausunnon (A6-0485/2007), 

 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön tarvittavat lainsäädännölliset 

ja taloudelliset välineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät 

maailmankaupassa tapahtuneiden huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, 

ja auttaakseen heitä pääsemään takaisin työmarkkinoille, 

 

B. katsoo, että Euroopan unionin olisi annettava irtisanotuille taloudellista tukea 

mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja tuen olisi oltava dynaamista, 

 

C. ottaa huomioon, että Saksa ja Suomi ovat pyytäneet 27. kesäkuuta ja 17. heinäkuuta 

2007 päivätyillä kirjeillä tukea kahdessa asiassa, joissa on kyse matkapuhelinalan 

irtisanomisista: BenQ Saksassa ja Perlos Oyj Suomessa3, 

 

1. pyytää asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet rahaston varojen 

käyttöönoton nopeuttamiseksi; 

 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

 

3. kehottaa puhemiestä huolehtimaan tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä; 

                                                 
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1. 
3 Hakemukset EGF/2007/003/DE/BenQ ja EGF/2007/004/FI/Perlos. 



 

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 

 



LIITE 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

 

tehty 18 päivänä joulukuuta 2007 

 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta 

 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

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, 

 

ottavat huomioon komission ehdotuksen, 

 

ottavat huomioon 13 päivänä heinäkuuta 2007 järjestetyn talousarvioneuvottelun, 

 

sekä katsovat seuraavaa: 

 

(1) Euroopan unioni on perustanut Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä 'rahasto', 

voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa 

tapahtuneiden huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä 

työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa. 

 

(2) Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti rahaston varoja 

voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa. 

 

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1927/2006 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston 

varoja voidaan ottaa käyttöön. 

 

(4) Saksa ja Suomi ovat tehneet hakemukset rahaston varojen käyttöön ottamiseksi 

kahdessa asiassa, joissa on kyse irtisanomisista matkapuhelinalalla: BenQ Saksassa ja 

Perlos Oyj Suomessa. 

 

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA: 

 

                                                 
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2 EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1. 



1 artikla 

 

Euroopan globalisaatiorahaston käyttöön osoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 

varainhoitovuodeksi 2007 yhteensä 14 794 688 euroa. 

 

2 artikla 

 

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2007 

 

 

 

 

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta 

Puhemies     Puheenjohtaja 

 


