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Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen 

(EY) N:o 1927/2006 muuttaminen ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. syyskuuta 2011 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston 

perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (KOM(2011)0336 – 

C7-0161/2011 – 2011/0147(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2011)0336), 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 

kohdan ja 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0161/2011), 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 

kohdan, 

 

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, 

 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan, 

 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0308/2011), 

 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 



P7_TC1-COD(2011)0147 

 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. syyskuuta 2011, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi Euroopan 

globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 

muuttamisesta 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

175 artiklan kolmannen kohdan, 

 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

 

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

 

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, 

 

ovat kuulleet alueiden komiteaa, 

 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1, 

 

sekä katsovat seuraavaa: 

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 29. syyskuuta 2011. 



(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', perustettiin 20 päivänä joulukuuta 

2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1927/20061, 

jotta unioni voisi osoittaa solidaarisuutta ja antaa tukea työntekijöille, jotka ovat jääneet 

työttömiksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten 

muutosten takia. 

 

(2) Osana rahoitus- ja talouskriisin ratkaisupyrkimyksiä 18 päivänä kesäkuuta 2009 

annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 546/20092 

muutettiin asetusta (EY) N:o 1927/2006 muun muassa siten, että säädettiin tilapäisestä 

poikkeuksesta, jolla pyrittiin laajentamaan asetuksen soveltamisala koskemaan kriisistä 

johtuvia irtisanomisia, ja EGR:n rahoitusosuuden nostamisesta tilapäisesti. 

 

(3) Unionin tämänhetkisen talous- ja rahoitustilanteen vuoksi on aiheellista jatkaa 

poikkeuksen voimassaoloa ennen kuin se päättyy 30 päivänä joulukuuta 2011. 

 

(4) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1927/2006 olisi muutettava, 

 

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

 

 

1 artikla 

 

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1927/2006 1 artiklan 1 a kohdan toinen alakohta seuraavasti: 

 

"Tätä poikkeusta sovelletaan kaikkiin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 toimitettuihin 

hakemuksiin."  

 

 

                                                 
1 EUVL L 48, 22.2.2008, s. 82. 
2 EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26. 



2 artikla 

 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

 

Tehty ...ssa/ssä … päivänä …kuuta …. 

 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 


