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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. 
december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről 
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium 
„EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme)
(COM(2015)0336 – C8-0250/2015 – 2015/2209(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2015)0336 – C8-0250/2015),

– tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 
1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 (EGAA-rendelet),

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 12. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra3 (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 
13. pontjára,

– tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt 
háromoldalú egyeztető eljárásra,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0272/2015),

A. mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további 
támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei 
által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott 
munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak 
dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell 
rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott 
európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve 

1 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
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a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása 
tekintetében,

C. mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért 
megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel 
kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós 
pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő 
lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a 
Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok 
bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, 
valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket,

D. mivel Belgium a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 29. ágazatban („Gépjárművek, 
pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) működő Ford Genk vállalatnál történt 5111 
elbocsátásra tekintettel – akik közül 3701 munkavállalót bocsátottak el a Ford Genktől 
és 1180-at 11 beszállítótól vagy továbbfeldolgozótól – EGF/2015/003 BE/Ford Genk 
referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi 
hozzájárulás iránt, és mivel az intézkedésekben becslés szerint várhatóan 4500 
elbocsátott munkavállaló vesz majd részt; 

E. mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági 
kritériumoknak;

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az 
említett rendelet értelmében nyújtandó 6 268 564 eurós pénzügyi hozzájárulásra a 
10 447 607 eurót kitevő összköltségből;

2. megállapítja, hogy a belga hatóságok 2015. március 24-én nyújtották be az EGAA-ból 
való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. 
július 14-én fejezte be, majd erről 2015. szeptember 1-jén értesítette a Parlamentet; 
üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3. megállapítja, hogy a személygépkocsik gyártása 2007 és 2012 között 14,6%-kal csökkent 
az EU 27 tagállamában, és ugyanebben az időszakban Kína több mint megkétszerezte 
piaci részesedését a személygépkocsik gyártása terén; arra a következtetésre jut, hogy 
ezek az események közvetlenül a globalizáció hatására a világkereskedelem 
szerkezetében bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak;

4. emlékeztet arra, hogy a Ford Genk vállalatnál történt elbocsátások első hulláma adott 
okot 2013-ban az első, szintén a globalizáción alapuló EGAA-kérelemre, amelynek 
végrehajtása jelenleg folyik1, és hogy ez a mostani második kérelem a Ford Genk 
üzemében 2014-ben, a létesítmény 2014. decemberi végleges bezárásáig végrehajtott 
elbocsátásokra vonatkozik;

1 COM(2014)0532
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5. megjegyzi, hogy a belga autóipar 15,58%-os termeléscsökkenést szenvedett el, miközben 
a globális gyártás 18,9%-kal nőtt;

6. emlékeztet arra, hogy Limburg tartományban eddig a Ford Genk volt a legnagyobb 
munkaadó; megállapítja, hogy az elbocsátások jelentős kárt okoznak Limburg 
gazdaságának, minthogy összesen több mint 8000 munkahely elvesztésével járnak (a 
közvetetten kieső munkahelyeket is figyelembe véve), az elbocsátások többségükben 30 
és 54 év közötti uniós polgárokat érintenek, a munkanélküliségi ráta 1,8 és 2 
százalékpont közötti emelkedésével járnak (a régió munkanélküliségi rátája, 6,8%-ról 
8,8%-ra emelkedik, vagyis 29,4%-kal nő), a GDP 2,6% és 2,9% közötti mértékben 
visszaesik, a munkaerő termelékenysége pedig potenciálisan 10,9%-kal csökken, a 
régióban az autóipar által a munkaerő termelékenysége szempontjából betöltött nagyon 
fontos szerep miatt;

7. megállapítja, hogy a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 29. ágazat (Gépjárművek, pótkocsik 
és félpótkocsik gyártása) eddig 22 EGAA-kérelem tárgya volt, amelyek közül 12 a 
kereskedelem globalizálódásán, 10 pedig a pénzügyi és gazdasági világválságon alapult; 
javasolja ezért, hogy a Bizottság készítsen tanulmányt az ázsiai és a dél-amerikai piacról 
annak érdekében, hogy az uniós gyártók többet tudjanak meg az új importengedélyezési 
követelményekről, és arról, hogy miként képviseltethetik jobban magukat ezeken a 
piacokon, és hogyan lehetnek ott versenyképesebbek;

8. üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a belga hatóságok úgy 
határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2015. január 1-jén, 
jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló 
határozat megszületése, sőt, még a kérelem benyújtása előtt megkezdik; 

9. megállapítja, hogy Belgium a következő három intézkedéstípust vette tervbe az e kérelem 
hatálya alá tartozó elbocsátott munkavállalók számára: i. egyéni álláskeresési 
segítségnyújtás, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatás, ii. képzés és átképzés, 
valamint iii. juttatások és ösztönzők;

10. üdvözli, hogy az elbocsátott munkavállalók a javasolt intézkedések széles körében 
részesülhetnek, amelyek között számos intézkedés irányul az egyéni álláskeresési 
segítségnyújtásra, ügykezelésre és általános tájékoztatási szolgáltatásra; képzésre és 
átképzésre, amelyek egy részét a korábbi munkáltató biztosítja;

11. megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az 
intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettekkel, képviselőikkel, a szociális 
partnerekkel, a helyi, regionális és nemzeti állami foglalkoztatási szervekkel és képzési 
intézményekkel, valamint a vállalattal egyeztetve készült el;

12. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre 
szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák 
elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított 
képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti 
környezethez is igazítsák hozzá;
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13. hangsúlyozza, hogy a szakmai képzésre vonatkozó intézkedéseknek a munkavállalók 
foglalkoztathatóságának javítását kell célozniuk, és a tényleges munkaerő-piaci 
kereslethez kell azokat igazítani; megjegyzi ugyanakkor, hogy a képzési és átképzési 
intézkedéseknek el kell ismerniük az érintett munkavállalók által az autógyártás és 
annak beszállítói iparága terén szerzett speciális készségeket és kompetenciákat, 
valamint építeniük kell ezekre;

14. emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott 
szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli 
munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell 
felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

15. megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások 
összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra 
vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból 
finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a belga hatóságok megerősítették, 
hogy a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak 
támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves 
jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok 
teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő 
átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

16. üdvözli, hogy a hatóságok a rendelkezésre álló források legnagyobb részét személyre 
szabott szolgáltatásokra kívánják fordítani, és a személyre szabott szolgáltatások 
összehangolt csomagja összköltségének csak 4,94%-át fogják juttatásokra és 
ösztönzőkre fordítani, amelyek aránya így jóval a megengedett legfeljebb 35% alatt 
marad;

17. nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése 
nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új 
ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges 
hatást;

18. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 
gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és 
a Bizottságnak.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium kérelme: 
EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 
1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1309/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, 
a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra2 és különösen 
annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy 
támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, 
illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott 
munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a 
munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2) Az EGAA maximális éves összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, 
Euratom tanácsi rendelet3 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió 
EUR.

(3) Belgium a Ford Genk vállalatnál és 11 beszállítónál és továbbfeldolgozó vállalatnál 
történt elbocsátásokra és a tevékenységek leállítására (a továbbiakban: „elbocsátások”) 
tekintettel 2015. március 24-én EGF/2015/003 BE/Ford Genk referenciaszámmal az 
EGAA-ból történő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be. A kérelmet az 
1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal 
egészítette ki. A kérelem eleget tesz az említett rendelet 13. cikkében az EGAA-ból 
folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított 
követelményeknek.

1 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
2 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
3 A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
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(4) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Belgium által benyújtott kérelem alapján 
nyújtandó, 6 268 564 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő 
minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell 
alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk
Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból 6 268 564 EUR összeg igénybevételére kerül sor 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba. Ezt a 
határozatot [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök

 A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.
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INDOKOLÁS

I. Előzmények
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő 
támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások 
következményei által sújtott munkavállalóknak. 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, 
Euratom rendelet1 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet2 15. cikkének 
rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió 
eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió 
általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás3 13. pontja 
értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az 
alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg 
benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában 
háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni. 

II. A Ford Genk üzemmel kapcsolatos kérelem és a Bizottság javaslata 
A Bizottság 2015. július 14-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap Belgium javára történő igénybevételére, hogy támogassa 
a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 29. gazdasági ágazatban („Gépjárművek, pótkocsik és 
félpótkocsik gyártása”) működő Ford Genk vállalattól, valamint 11 beszállítótól vagy 
továbbfeldolgozó vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli 
beilleszkedését.

Ez a 2015. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizennegyedik kérelem, és az EGAA-ból 
összesen 6 268 564 euró igénybevételére irányul Belgium javára. A Ford Genktől, valamint 
11 beszállítójától vagy továbbfeldolgozó vállalattól elbocsátott 5111 munkavállaló közül 
4500-at érint. A kérelmet 2014. március 24-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2014. május 
19-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján megállapította, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás 
odaítélésének feltételei teljesülnek. 

A belga hatóságok kijelentik, hogy a Ford Genk vállalatnál történő elbocsátásokra a genki 
Ford üzem tartós bezárása adott okot. Ezt a bezárást a világkereskedelem szerkezetében a 
globalizáció miatt bekövetkező jelentős strukturális változásokkal hozzák összefüggésbe, 
emlékeztetve arra, hogy az európai autóipar piaci részesedése az elmúlt évtizedben jelentősen 
csökkent.

1 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
2 HL L 347., 2013.12.30., 855. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
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Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó személyre szabott szolgáltatások a következő 
három intézkedéstípusból állnak: i. egyéni álláskeresési segítségnyújtás, ügykezelési és 
általános tájékoztatási szolgáltatás, ii. képzés és átképzés, valamint iii. juttatások és 
ösztönzők;

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti 
támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedésnek minősülnek. 
Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket. 

A belga hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan: 

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében 
tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség 
elvét;

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések 
vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem 
részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott 
intézkedéseket;

– az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió 
állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Belgium értesítette a Bizottságot, hogy a nemzeti előfinanszírozás vagy 
társfinanszírozás forrása a flamand foglalkoztatási és szakképzési szolgálat 
(VDAB), a nemzeti foglalkoztatási szolgálat (RVA), Limburg tartományi 
önkormányzata, Genk városa, a limburgi fémfeldolgozó ipar foglalkoztatási és 
képzési alapja (FTML), a fémfeldolgozó ipar munkavállalóinak képzésével 
foglalkozó limburgi intézet (LIMOB), a Syntra képzési központ és a Ford.

III. Eljárás
Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 6 268 564 euró összegnek az EGAA-tartalékból 
(40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására 
irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz. 

2015-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizennegyedik átcsoportosítási javaslat, amelyet 
a költségvetési hatósághoz benyújtottak. 

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban 
háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a 
folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz 
benyújtott kérelmek elbírálásához. 
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Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Belgium 
EGF/2015/003 BE/Ford Genk hivatkozási számú ügyében történő igénybevételéről 
(COM(2015)336)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alappal (EGF) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap 
igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2015/003 BE/Ford Genk (II) ügyben, és a 
következő véleményt fogadta el.
A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal 
foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal 
állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának 
megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel a kérelem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló 1309/2013/EK 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 
29. gazdasági ágazatban („Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) működő 
Ford Genk vállalattól, valamint 11 beszállítótól vagy továbbfeldolgozó vállalattól 
elbocsátott 5111 munkavállalóra vonatkozik; mivel az érintett vállalatoknál történt 
elbocsátásokra a NUTS 2 szintű Limburg régióban került sor a 2014. szeptember 1. és 
2014. december 31. közötti referencia-időszakban;

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett 
jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Belgium azzal érvel, 
hogy az európai gépjárműipar az elmúlt tíz évben jelentős mértékben veszített piaci 
részesedéséből; mivel a csökkenés fő oka a fogyasztásnak a globalizációhoz köthető 
földrajzi áthelyeződése; 

C) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (87,9%-a) férfi és 12,1%-
a nő; mivel a munkavállalók 70,1%-a 30 és 54 év közötti, és 27,6%-uk 55 és 64 év 
közötti;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy a belga kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:
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1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 
a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Belgium 
jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra; 

2. megjegyzi, hogy a 2013-ban benyújtott első kérelmet követően ez a második kérelem a 
Ford Genk üzemében történt elbocsátásokhoz kapcsolódóan; 

3. üdvözli, hogy a hatóságok a rendelkezésre álló források legnagyobb részét személyre 
szabott szolgáltatásokra kívánják fordítani, és a költségeknek csak 4,94%-át fogják 
juttatásokra és ösztönzőkre fordítani, amelyek aránya így jóval a megengedett, az 
összköltség legfeljebb 35%-át kitevő arány alatt marad; 

4. üdvözli, hogy az elbocsátott munkavállalók a javasolt intézkedések széles körében 
részesülhetnek, amelyek között számos intézkedés irányul az egyéni álláskeresési 
segítségnyújtásra, ügykezelésre és általános tájékoztatási szolgáltatásra; képzésre és 
átképzésre, amelyek egy részét a korábbi munkáltató biztosítja; 

5. hangsúlyozza, hogy a szakmai képzésre vonatkozó intézkedéseknek a munkavállalók 
foglalkoztathatóságának javítását kell célozniuk, és a tényleges munkaerő-piaci 
kereslethez kell azokat igazítani; megjegyzi ugyanakkor, hogy a képzési és átképzési 
intézkedéseknek el kell ismerniük az érintett munkavállalók által az autógyártás és annak 
beszállítói iparága terén szerzett speciális készségeket és kompetenciákat, valamint 
építeniük kell ezekre; 

6. emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások 
összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci 
kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-
hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak. 

Tisztelettel:

Thomas HÄNDEL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke
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Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

A Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek véleményezés céljából egy, az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló 
javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a Költségvetési Bizottságban a tervek 
szerint 2015. szeptember 28-án kerül elfogadásra.

- a COM(2015)0336 dokumentum azt javasolja, hogy az EGAA nyújtson 6 268 564 
EUR összegű hozzájárulást aktív munkaerő-piaci intézkedésekhez annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék annak az 5 111 munkavállalónak az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését, 
akiket a gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásának ágazatában bocsátottak el a 
belgiumi Limburg régióban.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam 
Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt 
összeg odaítélése ellen. 

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA 
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