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Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus 

EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Italia  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen 

käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan 

mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia) (COM(2014)0672 – 

C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen 

(EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/20131 (EGR-asetus), 

– ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 

1311/20132 ja erityisesti sen 12 artiklan, 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 13 kohdan, 

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa 

tarkoitetun trilogimenettelyn, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen, 

                                                 
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855. 
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 



– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0064/2014), 

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

voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa 

tapahtuneiden merkittävien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä 

integroitumaan uudelleen työmarkkinoille; 

B. katsoo, että 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 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa 

on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta 

päätöksenteosta; 

C. ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa 

sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, 

nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista 

kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta 

komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen 

käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan 

itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen 

tarkoitettuja kannustimia; 

D. ottaa huomioon, että Italian viranomaiset jättivät 18. kesäkuuta 2014 hakemuksen 

EGF/2014/010 IT/Whirlpool sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 27 

(Sähkölaitteiden valmistus) luokitetulla toimialalla toimiva yritys Whirlpool Europe 

S.r.l. ja sen viisi toimittajaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet 608 työntekijää; 

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

tukikelpoisuuskriteerit; 

1. toteaa, että Italian viranomaisten hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää 

vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa 

lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden 

viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien 

tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat 

työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille; on yhtä mieltä komission 

kanssa siitä, että mainitussa asetuksessa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi 

Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea; 

2. toteaa, että Italian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 

18. kesäkuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 28. lokakuuta 2014; pitää 

myönteisenä, että komissio on noudattanut EGR-asetuksen mukaista 12 viikon tiukkaa 

määräaikaa; 

3. panee merkille, että Italian viranomaisten mukaan maailmanlaajuinen rahoitus- ja 

talouskriisi on vaikuttanut tuntuvasti italialaisten kotitalouksien kulutusvalintoihin, sillä 



kotitaloudet ovat punninneet uudelleen ostopäätöksiään, varsinkin 

kestokulutushyödykkeiden ja kodinkoneiden hankinnoissa; 

4. korostaa, että kotitalouksien kulutus supistui merkittävästi talous- ja rahoituskriisin 

vuoksi ja suurten kodinkoneiden markkinat Italiassa pienenivät vuosien 2010 ja 2013 

välisenä aikana 3 174 miljardista eurosta 2 649 miljardiin euroon eli laskua oli 

16,5 prosenttia; 

5. on yhtä mieltä siitä, että sähkölaitteiden tuotannon raju supistuminen vuosina 2008–

2012 on yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 546/20091 tarkoitettuun maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja että 

Italia on näin ollen oikeutettu EGR:n rahoitustukeen; 

6. toteaa, että sähkölaitteiden valmistuksen alalta on tähän mennessä jätetty kaksi muuta 

EGR-hakemusta2, jotka nekin perustuivat maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin; 

7. panee merkille, että nämä työntekijävähennykset pahentavat entisestään Trenton 

maakunnan työllisyystilannetta, sillä työttömyysaste on kaksinkertaistunut siellä kriisin 

alkamisen jälkeen ja noussut 2,9 prosentista 6,1 prosenttiin vuosien 2007 ja 2013 

välisenä aikana; tähdentää, että työllisyyden heikkeneminen on vaikuttanut sekä 

rakennusalaan (-10,3 prosenttia) että teollisuuteen (-2,4 prosenttia) ja että Italian 

tilastokeskuksen mukaan Trentossa oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 

18 700 työtöntä, kun taas maakunnan työvoimatoimistoissa kirjoilla olevien määrä on 

noin 41 800; 

8. toteaa, että ensisijaisesta yrityksestä Whirlpoolista vähennettyjen 502 työntekijän lisäksi 

viiteajanjakson aikana viidestä toimittajayrityksestä ja jatkojalostajasta vähennettiin 

106 tukikelpoista työntekijää, jolloin EGR:stä rahoitettavien toimenpiteiden kohteena 

on yhteensä 608 työntekijää; 

9. panee merkille, että kokonaiskustannukset ovat arviolta 3 150 000 euroa, josta 

osoitetaan 126 000 euroa täytäntöönpanoon, ja että EGR:n rahoitusosuus on 1 890 000 

euroa eli 60 prosenttia kokonaiskustannuksista; 

10. panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Italian 

viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille 

työntekijöille 4. helmikuuta 2014 eli ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen 

myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen 

jättämistä; 

11. panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolet osallistuivat tuettavista 

toimenpiteistä käytyihin neuvotteluihin; pitää lisäksi myönteisenä, että 

ammattiyhdistykset osallistuvat myös toteutuksen seurantaan ja toimenpiteiden 

mahdolliseen muokkaamiseen ja ovat mukana tulosten arvioinnissa; pitää myönteisenä, 

että suunnitellut toimenpiteet, niiden sisältö sekä niiden toteutusta koskevat olennaiset 

näkökohdat (muun muassa ajoitus) esiteltiin ja niistä keskusteltiin Whirlpoolin Spini di 

Gardolon tehtaan entisten työntekijöiden kanssa kokouksissa (yhteensä 15), jotka 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18. kesäkuuta 2009, 

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

muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26). 
2 EGF/2009/010 LT AB Snaige (COM(2010)0008), EGF/2011/023 IT Antonio Merloni 

(COM(2013)0090). 



järjestettiin helmi–maaliskuussa 2014; toteaa, että kaikista mainittuihin kokouksiin 

osallistuneista työntekijöistä 393 on rekisteröity toimenpiteisiin osallistujiksi; 

12. toteaa, että yksilöllisiin palveluihin kuuluvat seuraavat toimet: tiedotustilaisuudet, 

vastaanotto ja ilmoittautuminen, neuvonta ja ohjaus, osaamisen arviointi, yleis- ja 

uudelleenkoulutus, ammatillinen koulutus, valmennus, työhön uudelleenintegroitumisen 

jälkeinen avustaminen sekä avustaminen yrityksen perustamisessa, työnhakuavustukset, 

osallistumiskannustin ja tuki matkakuluihin ja työhönottoetuus; 

13. toteaa, että 16,78 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on muita 

kuin unionin kansalaisia; katsoo, että tietyt valmentautumistoiminnan elementit voisivat 

olla erittäin hyödyllisiä autettaessa edunsaajia integroitumaan työmarkkinoille; 

14. kannattaa, että osallistujille tarjotun koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen 

koulutuksen konkreettisia tuloksia arvioidaan, jotta saadaan parempi käsitys 

toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta; 

15. pitää myönteisinä toimenpiteitä, jotka koskevat työhön uudelleenintegroitumisen 

jälkeistä avustamista sekä avustamista yrityksen perustamisessa; 

16. katsoo, että työhönottoetuudella kannustetaan uusia työnantajia ottamaan osallistujia 

töihin vakinaisina työntekijöinä tai vähintään 12 kuukauden sopimuksella; toteaa, että 

arvioiden mukaan alle puolet (250) kaikista edunsaajista osallistuu tähän 

toimenpiteeseen; 

17. pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja niiden 

täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden 

periaatteita; 

18. muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen 

koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja 

tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään 

talouteen siirtymisen kanssa; 

19. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

20. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 



LIITE 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta 

kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä 

joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten 

sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia) 

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/42.) 

 

 


