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Globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: AT/AT&S, Itävalta  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. syyskuuta 2011 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 (hakemus EGF/2010/008 

AT/AT&S, Itävalta) (KOM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD)) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2011)0339 – C7-0160/2011), 

 

– 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 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa 

tarkoitetun kolmikantamenettelyn, 

 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen, 

 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0279/2011), 

 

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

ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät 

maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja 

auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille,  

 

B. ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 

2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- 

ja talouskriisin välittömänä seurauksena, 

 

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

dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 

17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen 

asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten 

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



sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta, 

 

D. ottaa huomioon, että Itävalta on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 

167 työntekijän (joista 74 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista painettujen piirilevyjen 

valmistukseen erikoistuneessa AT&S-yrityksessä, joka toimii Östliche 

Obersteiermarkissa sijaitsevan Leobenin alueella, 

 

E. ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut 

tukikelpoisuuskriteerit, 

 

1. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja 

budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan 

nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi 

nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun 

menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-

hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan 

ehdotuksen kanssa; toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen EGR:n tulevien 

tarkastelujen yhteydessä ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään 

parantamaan; 

 

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:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen 

työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille; 

 

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

tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen 

työelämään; korostaa niin ikään, että EGR:n ja EGR:stä rahoitettujen toimien olisi 

edistettävä pitkäaikaista työllisyyttä; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka 

kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, 

eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; 

 

4. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista 

annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista 

rahoitettujen toimien kanssa; toistaa komissiolle kehotuksensa esittää myös 

vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi; 

 

5. panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2011 

talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa (04 05 01) ensimmäisen kerran 

maksumäärärahoja (47 608 950 euroa); muistuttaa, että EGR luotiin erilliseksi 

erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee 

omia määrärahoja, ettei niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, 

koska siitä saattaisi koitua haittaa monien tavoitteiden saavuttamiselle; 

 

6. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

 

7. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 



 

8. 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 (hakemus EGF/2010/008 AT/AT&S, Itävalta) 

 

 

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2011/653/EU.) 

 


