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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0210 – C8-0149/2016), 

– 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), 

– ottaa 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 viisi aiempaa vähittäiskaupan alaa koskevaa EGR-hakemusta, 

– ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 

globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission 

aloitteesta annettava tekninen tuki) 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman4, 

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

tarkoitetun trilogimenettelyn, 

                                                 
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. 
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0112. 



– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0181/2016), 

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

voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien 

rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, 

ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille; ottaa huomioon, että Euroopan 

globalisaatiorahastosta (EGR) on hyötyä pk-yrityksistä ja monikansallisista yrityksistä 

irtisanotuille työntekijöille riippumatta etenkin monikansallisten yritysten 

sulkemispäätöksen taustalla olevista toimintaperiaatteista tai intresseistä; ottaa 

huomioon, että EGR-asetuksessa ja unionin kauppapolitiikassa olisi kiinnitettävä 

enemmän huomiota siihen, miten unionissa voidaan turvata työpaikat, tuotanto ja 

osaaminen; 

B. katsoo, että unionin taloudellisen tuen 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 se, mitä 2. joulukuuta 

2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa 

koskevasta päätöksenteosta; 

C. ottaa huomioon, että Kreikka jätti hakemuksen EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa 

rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 

47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla 

toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Keski-Makedoniassa (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) 

ja Thessaliassa (Θεσσαλία) (EL14) oli irtisanottu työntekijöitä, ja ottaa huomioon, että 

557 irtisanotun työntekijän ja samoilta alueilta tulevien 543 työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; 

ottaa huomioon, että työntekijät irtisanottiin Supermarket Larissa ABEE -yrityksen 

konkurssin ja sulkemisen jälkeen; 

D. ottaa huomioon, että hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään 

jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan 

luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien 

palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on päättynyt; 

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan 

kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 6 468 000 euroa eli 60 prosenttia 

10 780 000 euron kokonaiskustannuksista; 

2. toteaa, että rahoitustuki kohdennetaan 557 vähennetylle työntekijälle, joista 194 on 

miehiä ja 363 naisia; 

3. muistuttaa, että samalla alueella lisäksi 543 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

olevaa alle 30-vuotiasta nuorta voisi saada yksilöllisiä palveluja, kuten 

nuorisotyöttömyysaloitteen mukaista ammatillista ohjausta; 



4. toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun se vastaanotti 

Kreikan viranomaisten hakemuksen 26. marraskuuta 2015, ja päättyi siihen, että se sai 

arvionsa rahoitusosuuden myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 

14. huhtikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille 15. huhtikuuta 2016; 

5. panee merkille, että 557 irtisanotun työntekijän ja samoilta alueilta tulevien 543 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan nuoren odotetaan 

osallistuvan toimenpiteisiin ja saavan EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä 

palveluja; panee merkille, että Kreikan viranomaisten pyyntö työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien nuorten sisällyttämisestä näihin toimenpiteisiin johtuu siitä, että 

työpaikkoja on alueella hyvin vähän suhteessa työtä hakevien suureen lukumäärään ja 

että Thessaliassa 73,5 prosenttia työttömistä on ollut työttöminä yli 12 kuukautta 

(Eurostat); 

6. panee merkille, että Kreikan talouden syvän laman, jota seurasi kotitalouksien 

kulutuksen ja ostovoiman lasku, seurauksena elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 

vähittäiskaupan määrät olivat vuonna 2015 yli 30 prosenttia pienemmät kuin kriisiä 

edeltävät määrät vuonna 2008; toteaa, että Supermarket Larissan myynti laski samalla 

tavalla; 

7. toteaa, että pienten elintarvikemyymälöiden vuonna 1986 perustettu osuuskunta 

Supermarket Larissa, jolla oli 42 kauppaa ja 600 työntekijää, ei tämän vuoksi kyennyt 

selviytymään tappioistaan ja sen piti sulkea myymälänsä vuoden 2014 toisella 

vuosineljänneksellä; painottaa, että säästötoimenpiteet, kuten palkkojen leikkaukset 

(-30 prosenttia), vuokraneuvottelut ja laskujen eräpäivien lykkääminen, eivät auttaneet 

asiaa; korostaa, että tilanne on seurausta myös yrityksille myönnettyjen lainojen jyrkästä 

vähenemisestä, sillä Euroopan keskuspankin määrällisellä helpotuksella ei kyetty 

antamaan uutta potkua lainanannolle; toteaa, että tilanne on dramaattinen tulos 

luotonantajien jatkuvasta painostuksesta Kreikkaa kohtaan ja unionin säästöpolitiikasta; 

8. panee tyytyväisenä merkille, että Kreikan viranomaiset aloittivat yksilöllisten palvelujen 

tarjoamisen vähennetyille työntekijöille 26. helmikuuta 2016 eli hyvissä ajoin ennen 

päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille; 

9. toteaa myös, että tulotukitoimenpiteet saavat EGR-asetuksen mukaisesti olla 

ehdottomasti enintään 35 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista ja että näiden 

toimien ehtona on asianomaisten edunsaajien aktiivinen osallistuminen työnhaku- tai 

koulutustoimiin; 

10. toteaa, että vaikka osuuskunta toteutti eräitä säästötoimenpiteitä, joiden puitteissa se 

leikkasi palkkoja, neuvotteli vuokrista, lykkäsi laskujen eräpäiviä, tarjosi halvempia 

tuotteita ja vähensi toimintakustannuksia, sen oli alettava sulkea kauppoja yksi toisensa 

jälkeen; 

11. toteaa, että Kreikan hallituksen suunnittelemat toimet irtisanottujen työntekijöiden ja 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyväksi ovat seuraavanlaisia: 

ammatillinen ohjaus, koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, tuki 

yrityksen perustamiseen, osallistumisavustukset ja koulutusavustukset, 

liikkuvuusavustus; 

12. panee merkille, että oman yrityksen perustavat työntekijät tai työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevat nuoret voivat saada melko suuren summan (15 000 euroa) osana 



yksilöllisiä palveluja; toteaa myös, että monilla irtisanotuilla työntekijöillä on 

yrittäjätausta, mikä lisää heidän mahdollisuuksiaan onnistua tällä alalla; 

13. panee merkille, että eräät uusista yrityksistä saatetaan perustaa sosiaalisina 

osuuskuntina, ja pitää tässä yhteydessä myönteisinä Kreikan viranomaisten toimia 

yhteisötalouden alan vahvistamiseksi Kreikassa; 

14. toteaa, että on tärkeää käynnistää tiedotuskampanja, jotta voidaan saavuttaa sellaiset 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka voivat saada tukea näistä 

toimenpiteistä; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevia nuoria olisi autettava jatkuvalla ja pysyvällä tavalla; 

15. pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa 

kuultiin edelleen edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia; 

16. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi 

EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä 

tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään 

talouteen siirtymisen kanssa; 

17. korostaa, että kaikkien työntekijöiden työllistettävyyttä olisi parannettava mukautetulla 

koulutuksella, ja odottaa, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus täyttää sekä 

työntekijöiden että liiketoimintaympäristön tarpeet; 

18. kehottaa komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, 

millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, 

sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksista muun muassa 

työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta 

uudelleenintegroitumisasteesta; 

19. toteaa Kreikan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta 

muista unionin rahoitusvälineistä; 

20. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn 

sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille 

uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset 

tapausten tutkintaan; 

21. muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin 

liittyvien asiakirjojen julkisuus; 

22. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 

23. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 

komissiolle. 



LIITE 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta  

(Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/990.) 

 


