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Globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: tekninen apu komission 

aloitteesta  

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/2011/000 

TA 2011 – tekninen apu komission aloitteesta) (KOM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 

2011/2130(BUD)) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2011)0358 – C7-0167/2011), 

 

– 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 (A7-0270/2011), 

 

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 sijoittumaan uudelleen työmarkkinoille, 

 

B. ottaa huomioon, että komissio toteuttaa rahaston tukea Euroopan yhteisöjen yleiseen 

talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetussa 

neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/20023 vahvistettujen yleisten sääntöjen 

sekä tämäntyyppiseen talousarvion toteutukseen sovellettavien täytäntöönpanosääntöjen 

mukaisesti, 

 

                                                 
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. 



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 

sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta, 

 

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

apuun 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 

(EGR-asetuksen 8 artiklan 4 kohta), 

 

E. ottaa huomioon, että EGR-asetuksen tiedottamista ja julkisuutta koskevan 9 artiklan 

2 kohdan mukaan komissio luo kaikilla kielillä saatavilla olevan internetsivuston, jolla 

annetaan ja levitetään tietoa hakemuksista korostaen budjettivallan käyttäjän roolia, 

 

F. ottaa huomioon, että komissio pyysi näiden artiklojen pohjalta rahaston varojen 

käyttöönottoa kattamaan sen hallinnolliset tarpeet, jotka liittyvät EGR:n tuen 

toteuttamisen seurantaan ja siitä tiedottamiseen, tietopohjan luomiseen hakemusten ja 

niiden käsittelyn nopeuttamiseksi, hallinnolliseen ja tekniseen tukeen, onnistuneiden 

toimintatapojen vaihtoon jäsenvaltioiden kesken sekä EGR:n puoliväliarviointiin, 

 

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

tukikelpoisuuskriteerit, 

 

1. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään menettely- ja talousarviojärjestelyjen 

parantamiseksi tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi; 

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 rahastosta tulee tehokkaampi, avoimempi ja näkyvämpi; 

 

2. 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); palauttaa mieliin, 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; 

 

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 (hakemus EGF/2011/000 TA 2011 – tekninen apu komission 

aloitteesta) 

 

 

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2011/658/EU.) 

 


