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Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: tekninen apu 

komission aloitteesta 

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)0182 – 

C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD)) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2010)0182 – C7-0099/2010), 

 

– 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 (A7-0178/2010), 

 

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

lainsäädännölliset ja talousarviota koskevat välineet auttaakseen kauppaan liittyvistä 

syistä irtisanottuja ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksista kärsiviä työntekijöitä 

palaamaan työmarkkinoille, 

 

B. ottaa huomioon, että komission on hallinnoitava Euroopan globalisaatiorahastoa 

varainhoitoasetuksessa3 asetettujen yleisten sääntöjen sekä tämäntyyppiseen 

talousarvion toteutukseen sovellettavien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti, 

 

C. ottaa huomioon, että komission aloitteesta EGR:ää voidaan käyttää vuosittain tekniseen 

tukeen EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan seurannan, tiedotuksen, 

hallinnollisen ja teknisen tuen, tilintarkastuksen sekä valvonnan ja arvioinnin 

rahoittamiseksi määrällä, joka on enintään 0,35 prosenttia kyseisenä vuonna 

käytettävissä olevista määrärahoista, kuten kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa 

säädetään, ja ottaa huomioon, että tämä tekninen apu sisältää jäsenvaltioille tarjottavan, 

EGR:n käyttöä, seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja neuvonnan sekä EGR:n 

käyttöä koskevan tiedotuksen Euroopan ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolille 

                                                 
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1. 
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 



(EGR-asetuksen 8 artiklan 4 kohta), 

 

D. ottaa huomioon, että EGR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan komissio luo kaikilla 

yhteisön kielillä saatavilla olevan Internet-sivuston, jossa annetaan tietoa hakemusten 

jättämisestä korostaen budjettivallan käyttäjän roolia, 

 

E. ottaa huomioon, että komissio pyysi näiden artiklojen perusteella ottamaan käyttöön 

EGR:n varoja, jotta se voisi kattaa hallinnolliset tarpeensa, jotka johtuvat EGR:n 

toiminnan puolivälin arvioinnin valmistelutyöstä, johon kuuluu täytäntöönpanoa 

koskevat tutkimukset, työntekijöiden uudelleen integrointi työmarkkinoille, EGR:stä 

vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden välisten verkostojen kehittäminen, hyvien 

käytäntöjen vaihto sekä kaikilla kielillä käytettävissä olevien Internet-sivujen, 

hakemusten ja asiakirjojen päivitys ja kehittäminen ja audiovisuaaliset esitykset ottaen 

huomioon parlamentin toiveen lisätä kansalaisten tietämystä EU:n toimista, 

 

F. 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 moitteettoman ja 

nopean menettelyn päätösten tekemiseksi EGR:n varojen käyttöönotosta; 

 

3. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

 

4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

 

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

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 8 

artiklan 2 kohdan, 

 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

 

sekä katsovat seuraavaa: 

 

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä "EGR", on perustettu lisätuen tarjoamiseksi 

irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden 

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) Asetuksen (EY) N:o 1927/2006 mukaan 0,35 prosenttia vuotuisesta enimmäismäärästä 

voidaan käyttää vuosittain tekniseen apuun komission aloitteesta. Näin ollen komissio 

ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 1 110 000 euroa. 

 

(5) EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja teknisen avun antamiseksi komission 

aloitteesta, 

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

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



 

1 artikla 

 

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 1 110 000 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 

 


