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Tarkistus 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission tiedonannossa "Uudet 
taidot uusia työpaikkoja varten: 
Työmarkkinoiden ja 
ammattitaitotarpeiden ennakoiminen ja 
yhteensovittaminen" ja "yhteisissä 
joustoturvaperiaatteissa", jotka 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi 14 päivänä 
joulukuuta 2007, painotetaan tavoitteita, 
jotka koskevat työntekijöiden jatkuvan 
sopeutumiskyvyn ja työllistettävyyden 
edistämistä paremmilla 
opiskelumahdollisuuksilla kaikilla tasoilla 
ja talouden tarpeita vastaavien taitojen 
kehittämisstrategioilla.

(3) Euroopan globalisaatiorahaston 
vähäinen toteuttamisaste – vuotuisista 
500 miljoonasta eurosta toteutui vain 
65 214 850 euroa vuonna 2007 ja 
14 624 972 euroa vuonna 2008 – osoittaa, 
että on tarpeen tarkastella uudelleen 
useita rahastoon liittyviä näkökohtia, jotta 
se saavuttaisi tavoitteensa.

Or. pt

Tarkistus 4
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission tiedonannossa "Uudet taidot 
uusia työpaikkoja varten:
Työmarkkinoiden ja ammattitaitotarpeiden 
ennakoiminen ja yhteensovittaminen" ja 
"yhteisissä joustoturvaperiaatteissa", 
jotka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
14 päivänä joulukuuta 2007, painotetaan 
tavoitteita, jotka koskevat työntekijöiden
jatkuvan sopeutumiskyvyn ja
työllistettävyyden edistämistä paremmilla 
opiskelumahdollisuuksilla kaikilla tasoilla 

(3) Komission tiedonannossa "Uudet taidot 
uusia työpaikkoja varten:
Työmarkkinoiden ja ammattitaitotarpeiden 
ennakoiminen ja yhteensovittaminen" 
painotetaan tavoitteita, jotka koskevat 
työntekijöiden työllistettävyyden 
edistämistä paremmilla 
opiskelumahdollisuuksilla kaikilla tasoilla 
ja talouden ja yhteiskunnan ekologiseen 
rakenneuudistukseen liittyviä tarpeita 
vastaavien taitojen kehittämisstrategioilla, 
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ja talouden tarpeita vastaavien taitojen 
kehittämisstrategioilla.

joiden avulla työntekijät voivat hyödyntää 
ympäristöalan työpaikkoja koskevia 
työllistymisvalmiuksiaan.

Or. en

Tarkistus 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Viimeaikaisten talousennusteiden 
mukaan työttömyys on lisääntynyt 
huomattavasti Euroopan unionissa, mistä 
voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia 
monille EU:n alueille, erityisesti alueille, 
joiden taloudelliset rakenteet ovat 
heikoimmat.

Or. pt

Tarkistus 6
Iuliu Winkler

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) EGR:n toimialan laajentaminen on 
solidaarisuutta koskeva sitoumus, jolla 
pyritään vähentämään 
maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin merkittäviä vaikutuksia 
mahdollisuuksiin varmistaa alueiden 
kestävä kehitys ja lisäksi estää niiden 
välisten erojen lisääntyminen.

Or. en
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Perustelu

Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin muodostamassa poikkeustilanteessa EGR-
asetuksen muuttaminen nykyisessä ehdotuksessa esitetyllä tavalla antaa yhteisölle 
mahdollisuuden lujittaa sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuuttaan sekä edistää aina 
alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Tarkistus 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
1 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"1 a. Poiketen siitä mitä 1 kohdassa 
säädetään, EGR myöntää tukea myös 
työntekijöille, jotka on irtisanottu 
maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin seurauksena edellyttäen, että 
hakemukset ovat 2 artiklan a, b tai 
c alakohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaiset.

"1 a. EGR myöntää tukea myös 
työntekijöille, jotka on irtisanottu rahoitus-
ja talouskriisien seurauksena, edellyttäen, 
että hakemukset ovat 2 artiklan a, b tai 
c alakohdassa vahvistettujen kriteerien 
mukaiset."

Tätä poikkeusta sovelletaan kaikkiin 
ennen 31 päivää joulukuuta 2010 
toimitettuihin hakemuksiin."

Or. pt

Perustelu

Komissio itse mainitsee ehdotuksessaan, että rahaston toimintakriteerejä on mahdollista 
tarkastella uudelleen jälkikäteen, jotta siitä voidaan pysyvästi tukea rahoitus- ja talouskriisin 
seurauksena irtisanottuja työntekijöitä. Tarkistuksella pyritään jo nyt sisällyttämään 
rahastoon kyseinen toimenpide ja välttämään tätä koskevat myöhemmät muutokset. Myös 
työttömyyden ennustettu kasvu Euroopan unionissa ja rahaston liian rajoittavat kriteerit 
edellyttävät sitä.
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Tarkistus 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
2 artikla  1 kohta  johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten Euroopan 
unioniin suuntautuvan tuonnin 
merkittävään lisääntymiseen, EU:n 
markkinaosuuden nopeaan pienenemiseen 
jollakin tietyllä alalla tai toimintojen 
siirtämiseen kolmansiin maihin, minkä 
tuloksena:

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten Euroopan 
unioniin suuntautuvan tuonnin 
merkittävään lisääntymiseen, EU:n 
markkinaosuuden nopeaan pienenemiseen 
jollakin tietyllä alalla tai toimintojen 
siirtämiseen kolmansiin maihin tai 
jäsenvaltiosta toiseen, minkä tuloksena:

Or. pt

Perustelu

Edellytys, jonka mukaan tukea myönnetään vain tapauksissa, joissa toiminnot siirretään EU:n 
ulkopuolelle, on tuntunut epäoikeudenmukaiselta sellaisten työntekijöiden keskuudessa, jotka 
on irtisanottu EU:n sisällä tapahtuneen toimintojen siirtämisen tai rakenneuudistuksen 
seurauksena. Sen vuoksi ehdotetaan tämän epäoikeudenmukaisen tilanteen korjaamista.

Tarkistus 9
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
2 artikla  1 kohta  johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten Euroopan 
unioniin suuntautuvan tuonnin 

EGR:n rahoitustukea myönnetään 
tapauksissa, joissa maailmankaupan 
rakenteissa tapahtuvat merkittävät 
muutokset johtavat vakavaan talouden 
häiriötilanteeseen, kuten Euroopan 
unioniin suuntautuvan tuonnin 
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merkittävään lisääntymiseen, EU:n 
markkinaosuuden nopeaan pienenemiseen 
jollakin tietyllä alalla tai toimintojen 
siirtämiseen kolmansiin maihin, minkä 
tuloksena:

merkittävään lisääntymiseen, EU:n 
markkinaosuuden nopeaan pienenemiseen 
jollakin tietyllä alalla tai toimintojen 
siirtämiseen kolmansiin maihin siten, että 
se edellyttää ekologisiin tarpeisiin 
perustuvaa rakenneuudistusta, minkä 
tuloksena:

Or. en

Tarkistus 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
2 artikla  1 kohta  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin 
pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden 
aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai 
kahdella vierekkäisellä alueella, tai

b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE 2 -alan tai saman tuotantoketjun
yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, 
kahdentoista kuukauden aikana jollakin 
NUTS II -tason alueella tai kahdella 
vierekkäisellä alueella, tai

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään sellainen mahdollisuus, että rahastosta voivat saada 
tukea sadat työntekijät useista samaan tuotantoketjuun kuuluvista yrityksistä (enimmäkseen 
mikroyrityksistä tai pk-yrityksistä), jotka voivat jakaantua yhdelle tai useammalle NACE 2 
-alalle.

Tarkistus 11
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
2 artikla  1 kohta  b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-
yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana 
jollakin NUTS II -tason alueella tai 
kahdella vierekkäisellä alueella, tai

b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-
yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana 
saman jäsenvaltion tai vierekkäisten 
jäsenvaltioiden jollakin NUTS II -tason 
alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella, 
tai

Or. en

Perustelu

On tärkeää toteuttaa alueiden yhteenkuuluvuus yhteisön tasolla eikä pelkästään kansallisella 
tasolla. Sen vuoksi on tärkeää soveltaa EGR:ää, kun saman alan työttömyysaste on korkea 
vierekkäisillä alueilla.

Tarkistus 12
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
2 artikla  1 kohta  c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) paikallisten viranomaisten on 
samanaikaisesti edistettävä seuranta- ja 
tiedotuskampanjoita, jotta voidaan löytää 
uusia työllistymisen ja ammatillisen 
uudelleenkoulutuksen mahdollisuuksia 
kunkin alueen erityistarpeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On aina tärkeää seurata jatkuvasti irtisanomisten määrää ja pyrkiä löytämään uusia 
työllistymismahdollisuuksia alueellisella tasolla.
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Tarkistus 13
Monica Giuntini

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
2 artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen irtisanomisten määrän 
laskemiseksi irtisanominen voidaan laskea 
hetkestä, jona joko työnantajan erillinen 
ilmoitus päättää työttömäksi jäävän 
työntekijän työsopimuksen tai työsopimus 
päättyy tosiasiallisesti ennen sen 
voimassaolon päättymistä syistä, jotka 
eivät liity kyseiseen yksittäiseen 
työntekijään. Hakemuksessa on kussakin 
tapauksessa valittava ja täsmennettävä 
jompikumpi näistä kahdesta 
vaihtoehdosta."

Ensimmäisen kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetun rakenteellisen ylikapasiteetin
määrän laskemiseksi rakenteellinen 
ylikapasiteetti voidaan laskea hetkestä, 
jona joko työnantajan erillinen ilmoitus 
päättää työttömäksi jäävän työntekijän 
työsopimuksen tai työsopimus päättyy 
tosiasiallisesti ennen sen voimassaolon 
päättymistä syistä, jotka eivät liity 
kyseiseen yksittäiseen työntekijään.
Hakemuksessa on kussakin tapauksessa 
valittava ja täsmennettävä jompikumpi 
näistä kahdesta vaihtoehdosta."

Or. it

Perustelu

Rahaston uudistamisen tavoitteena on helpottaa sen soveltamista. "Rakenteellisen 
ylikapasiteetin" käsitteen avulla voidaan laajentaa sen toimialaa kattamaan sellaiset 
työntekijöiden ryhmät, jotka eivät kansallisen erityislainsäädännön nojalla aiemmasta 
poiketen enää olisi oikeutettuja tukeen.

Tarkistus 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission aloitteesta EGR:ää voidaan 
käyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavan seurannan, tiedotuksen, EGR:n 
tuen toteuttamisen kannalta olennaisen 

1. Komission aloitteesta EGR:ää voidaan 
käyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
tarvittavan seurannan, tiedotuksen, EGR:n 
tuen toteuttamisen kannalta olennaisen 
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tietämyspohjan luomisen, hallinnollisen ja 
teknisen tuen, tilintarkastuksen, valvonnan 
ja arvioinnin rahoitukseen määrällä, joka 
on enintään 0,35 prosenttia kyseisenä 
vuonna EGR:lle osoitetusta määrästä.

tietämyspohjan luomisen, hallinnollisen ja 
teknisen tuen, tilintarkastuksen, valvonnan 
ja arvioinnin rahoitukseen määrällä, joka 
on enintään 0,15 prosenttia kyseisenä 
vuonna EGR:lle osoitetusta määrästä.

Or. pt

Tarkistus 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
mahdollisimman nopeasti, 5 artiklan 
5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 
perusteella ja ottaen erityisesti huomioon 
tuettavien työntekijöiden määrän sekä 
ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen rahoitustuen määrää, joka 
voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 
75 prosenttia 5 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista."

"1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
mahdollisimman nopeasti, 5 artiklan 
5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin 
perusteella ja ottaen erityisesti huomioon 
tuettavien työntekijöiden määrän sekä 
ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen rahoitustuen määrää, joka 
voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa. Määrä saa olla enintään 
85 prosenttia 5 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista."

Or. pt

Perustelu

Useilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia kattaa työntekijöiden tukitoimiin liittyviä kustannuksia, 
joten on tärkeää nostaa yhteisön yhteisrahoitusosuutta.

Tarkistus 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1927/2006
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Rahaston menojen enimmäismääräksi 
vahvistetaan 1 000 000 000 euroa 
vuodessa käypinä hintoina."

Or. pt

Tarkistus 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin kuuluvat tukikelpoiset toimet 
24 kuukauden kuluessa soveltamispäivästä 
5 artiklan nojalla."

"2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
koordinoituun yksilöllisten palvelujen 
pakettiin kuuluvat tukikelpoiset toimet 
30 kuukauden kuluessa soveltamispäivästä 
5 artiklan nojalla."

Or. pt

Perustelu

Jotta kussakin hakemuksessa mainittuja toimia voidaan parantaa ja riittävässä määrin 
täsmentää, on tarpeen pidentää 30 kuukauteen ajanjaksoa, jonka aikana toimet on 
toteutettava.

Tarkistus 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1927/2006
20 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7. Lisätään 20 a artiklaan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen uusi alakohta
seuraavasti:

Poistetaan.

"Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat komission ehdotuksen perusteella 
tarkastella uudelleen tätä asetusta ja 
1 artiklan 1 a kohdassa säädettyä 
tilapäistä poikkeusta."

Or. pt

Perustelu

Komissio itse mainitsee ehdotuksessaan, että rahaston toimintakriteerejä on mahdollista 
tarkastella uudelleen jälkikäteen, jotta siitä voidaan pysyvästi tukea rahoitus- ja talouskriisin 
seurauksena irtisanottuja työntekijöitä. Tarkistuksella pyritään jo nyt sisällyttämään 
rahastoon kyseinen toimenpide ja välttämään tätä koskevat myöhemmät muutokset. Myös 
työttömyyden ennustettu kasvu Euroopan unionissa ja rahaston liian rajoittavat kriteerit 
edellyttävät sitä.
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