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Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: ES/Castilla-La 

Mancha 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 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)0205 – 

C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD)) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2010)0205 – C7-0117/2010), 

 

– 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 budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0179/2010), 

 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset 

lainsäädännölliset ja talousarviota koskevat välineet voidakseen tarjota lisätukea 

työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien 

rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille, 

 

B. ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1. toukokuuta 2009 alkaen 

toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää työntekijöille, jotka on 

irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin suorana seurauksena, 

 

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava 

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 

sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta, 

 

D. ottaa huomioon, että Espanja on pyytänyt apua tapauksissa, joissa 585 työntekijää on 

irtisanottu Espanjan NUTS II -alueella Kastilia-La Manchassa (Castilla-La Mancha) 

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



NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 16 ("Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden 

valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)") piirissä toimivissa 

36 yrityksessä1, 

 

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 voi vaikuttaa ratkaisevasti irtisanottujen 

työntekijöiden palaamiseen työmarkkinoille; 

 

3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä 

tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden palaamista työelämään; 

toistaa, että 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; 

 

4. toteaa, että globalisaatiorahastosta rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten 

palvelujen paketista annetut tiedot sisältävät yksityiskohtaiset tiedot toimien 

täydentävyydestä rakennerahastosta rahoitettujen toimien kanssa, ja toistaa komissiolle 

osoittamansa kehotuksen esittää myös EGR:n vuosikertomuksissa näiden tietojen 

vertaileva arviointi; 

 

5. muistuttaa, että komission ei pidä EGR:n varojen käyttöönoton yhteydessä 

järjestelmällisesti siirtää maksumäärärahoja Euroopan sosiaalirahastosta, sillä EGR 

luotiin erilliseksi erityisvälineekseen, jolla on omat tavoitteensa ja määräaikansa; 

 

6. muistuttaa, 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; 

 

7. 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; 

 

8. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

 

9. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

 

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
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komissiolle. 



LIITE 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

 

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 

 

 

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 ehdotuksen, 

 

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) Espanja esitti 9 päivänä lokakuuta 2009 hakemuksen EGR:n varojen 

käyttöönottamiseksi työntekijöiden vähentämisten vuoksi, jotka on toteutettu yhdellä 

ainoalla NUTS II -alueella, Kastilia-La Manchassa (Castilla-La Mancha, ES42), NACE 

Rev. 2:n kaksinumerotason 16 ("Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 

(pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)") piirissä toimivissa 36 

yrityksessä; hakemusta täydennettiin lisätiedoin 22 päivään helmikuuta 2010 asti. 

Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen 

vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että 
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varoja otetaan käyttöön 1 950 000 euroa. 

 

(5) EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Espanjan 

hakemuksen perusteella, 

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

 

1 artikla 

 

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 1 950 000 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 

 


