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Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus 

EGF/2013/001 FI/Nokia, Suomi  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. joulukuuta 2013 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/2013/001 FI/Nokia, Suomi) (COM(2013)0707 – C7-0359/2013 – 2013/2264(BUD)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2013)0707 – C7-0359/2013), 

– 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 (A7-0411/2013), 

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineet 

voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa 

tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä 

palaamaan työmarkkinoille; 

B. 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; 

C. ottaa huomioon, että Suomi toimitti hakemuksen EGF/2013/001 FI/Nokia rahoitustuen 

saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun Nokia oli viiteajanjakson 1. elokuuta 2012 – 
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30. marraskuuta 2012 aikana sanonut irti 4 509 työntekijää, joista 3 719 on EGR:stä 

yhteisrahoitettavien toimenpiteiden kohteena; 

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

tukikelpoisuuskriteerit; 

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan 

a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Suomi on oikeutettu 

saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea; 

2. toteaa, että Suomen viranomaiset toimittivat EGR:n rahoitusta koskevan hakemuksen 

1. helmikuuta 2013 ja että komissio antoi siitä arvionsa 16. lokakuuta 2013; pitää 

arviointijaksojen pitkää kestoa valitettavana ja tiedustelee, miksi tämän nimenomaisen 

hakemuksen arviointiin tarvittiin kahdeksan kuukautta, kun Nokian Salon 

tuotantoyksikköä koskeva edellinen hakemus vuodelta 2012 arvioitiin kolmessa 

kuukaudessa; 

3. katsoo, että matkapuhelinalalla toimivien Nokia Oyj:n ja Nokia Siemens Networksin sekä 

sen 30 tavarantoimittajan ja alihankkijan irtisanomiset liittyvät globalisaatiosta johtuviin 

maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, erityisesti koska alan 

toimintoja on siirretty kolmansiin maihin ja Nokian markkinaosuus matkapuhelinten 

perusmallien ja älypuhelinten alalla on pienentynyt; 

4. panee merkille, että Nokia irtisanoi Suomessa (Salon alueella) jo vuonna 2012 paljon 

työntekijöitä (EGF/2012/006 FI/Nokia Salo) ja että tämän uuden aallon myötä 

irtisanottujen Nokian työntekijöiden lukumäärä nousee yli 6 000:een, mikä on valtava 

haaste kyseisille paikkakunnille ja koko Suomen taloudelle; 

5. on pahoillaan siitä, että Nokian irtisanomiset johtuvat yhtiön päätöksestä siirtää 

tuotantoyksikkönsä sekä suunnittelu- ja tuotekehitystoimintonsa Aasiaan ja ne ovat osa 

Nokian suunnitelmaa vähentää palveluksestaan maailmanlaajuisesti 17 000 työntekijää 

vuoden 2013 loppuun mennessä; toteaa, että päätöksen johdosta EGR:n varoja on otettu 

käyttöön kolme kertaa 6 138 Nokian työntekijän hyväksi; 

6. muistuttaa, että EGR:sta on jo tuettu 1 337 työntekijää, jotka sanottiin irti, kun Nokia 

siirsi tuotantoaan Saksasta Romaniaan vuonna 2008; toteaa, että viisi vuotta myöhemmin 

EGR:n varoja ollaan ottamassa käyttöön neljännen kerran Nokian työntekijävähennysten 

vuoksi; 

7. panee tyytyväisenä merkille, että Suomen viranomaiset aloittivat yksilöllisten palvelujen 

koordinoidun paketin toteuttamisen jo irtisanomisten alkaessa 1. elokuuta 2012 

voidakseen auttaa työntekijöitä, ennen kuin he lopettavat työnsä Nokialla; 

8. panee merkille, että yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin 

sisältyy toimia 3 719 irtisanotun työntekijän integroimiseksi uudelleen työelämään ja että 

näitä toimia ovat valmennustoimenpiteet ja muut valmistelutoimet, koulutus ja 

uudelleenkoulutus, yrittäjyyden edistäminen ja palvelut uusille yrittäjille, tuki itsenäisen 

liiketoiminnan aloittamiseen, liikkuvuusavustukset, palvelupisteen työllisyyspalvelut, 

palkkatuet sekä yrityksiltä saatavien tietojen keruujärjestelmä; 



9. suhtautuu myönteisesti siihen, että pakettiin sisältyy innovatiivisia toimia, kuten Protomo 

– uusille yrityksille suunnattu palvelu, joka auttaa niitä löytämään yhteistyökumppaneita; 

10. panee merkille, että EGR:stä maksettavat taloudelliset korvaukset ovat pieniä ja suurin 

osa tuesta käytetään koulutukseen ja yrittäjyyteen; 

11. panee tyytyväisenä merkille että työmarkkinaosapuolia eli Teollisuuden Palkansaajat 

-neuvottelukuntaa (esim. Ammattiliitto Pro ja Metallityöväen Liitto) kuultiin laadittaessa 

EGR-hakemusta ja että EGR:n toteuttamisen eri vaiheissa ja EGR-tukea myönnettäessä 

sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvon politiikkaa sekä syrjimättömyyden periaatetta; 

12. on tyytyväinen siihen, että irtisanomisia ja yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin 

valmistelua käsittelee asiaa varten perustettu työryhmä, joka koostuu 

työmarkkinaosapuolista (myös Nokian edustajista) ja alueviranomaisista; 

13. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden 

työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla 

työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että 

koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen 

työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön; 

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

annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista 

rahoitettavia toimia; korostaa Suomen viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille 

toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota 

esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta 

varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin 

rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä; 

15. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen 

parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; panee tyytyväisenä 

merkille, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, 

komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jossa se esittää arvionsa EGR-

hakemuksen tukikelpoisuudesta budjettivallan käyttäjälle samassa yhteydessä kuin EGR:n 

varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksensa; toivoo, että uudessa, vuosia 2014–2020 

koskevassa EGR-asetuksessa menettelyyn tehdään muitakin parannuksia ja että rahaston 

tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan; 

16. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan 

työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden paluuta työmarkkinoille vakinaiseen 

työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten 

työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen 

työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat 

kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä 

rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; 

17. pitää myönteisenä neuvostossa saavutettua sopimusta siitä, että vuosia 2014–2020 

koskevassa EGR-asetuksessa otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä 

käyttöönottokriteeri, joka mahdollistaa rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen rahoitus- 

ja talouskriisin vuoksi irtisanotuille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden 

merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi; 



18. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

19. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 



LIITE 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

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/2013/001 FI/Nokia, Suomi) 

 

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2013/788/EU.) 

 


