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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. 

december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő 

felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(Finnország „EGF/2015/005 – FI/Computer Programming” referenciaszámú kérelme) 

(COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0553 – C8-0322/2015), 

– 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 rendeletre (EGAA-rendelet)
1
, 

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 

december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre
2
 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 

megállapodásra
3
 (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 

13. pontjára, 

– tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett 

háromoldalú egyeztető eljárásra, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0362/2015), 

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 az Európai Parlament és a Tanács között elért 

megállapodást, mely 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, az Európai 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 Finnország az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti 

„EGF/2015/005 FI/Computer Programming” kérelmet a Finnországban található több 

NUTS 2
1
 szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 62. gazdasági ágazatban 

(„Számítógépes programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások”)
2
 működő 69 

vállalattól történt 1603 elbocsátás nyomán nyújtotta be, és mivel várhatóan 1200 

elbocsátott munkavállaló vesz részt az intézkedésekben; 

E. mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági 

kritériumoknak; 

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország az 1603 

elbocsátott munkavállaló tekintetében jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 

2 623 200 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 4 372 000 eurót kitevő összes kiadás 

60%-a; 

2. megállapítja, hogy a finn hatóságok 2015. június 12-én nyújtották be az EGAA-ból való 

pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. 

november 6-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet; 

üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott; 

3. rámutat, hogy az elmúlt években az ikt-ágazatbeli foglalkoztatás eloszlása az EU-ban és 

más gazdaságokban az EU-t hátrányosan érintve változott, és hogy míg 2008-ban a 

technológiai ágazat Finnországban 326 000 munkavállalót alkalmazott, 2014-ben hasonló 

vállalatok már csak 276 000 főt foglalkoztattak, ami éves szinten átlagosan 3%-os 

csökkenésnek (10 000 munkavállaló) felel meg; rámutat, hogy az elbocsátásokhoz vezető 

lépések közé a Nokiát az elmúlt években érő változások tartoznak, melyek jelentős hatást 

gyakoroltak a finnországi ikt-ágazatra. mivel Finnországban korábban több ezren 

foglalkoztak Nokia mobiltelefonok operációs rendszereinek fejlesztésével és tervezésével, 

míg mára e feladatokat Európán kívülre szervezték ki; rámutat, hogy az elbocsátások 

                                                 
1
  A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok 

továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 

1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.). 
2
  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági 

tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi 

rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 

393., 2006.12.30., 1. o.). 



 

RR\1081547HU.doc 5/16 PE571.681v02-00 

 HU 

tovább súlyosbítják az ikt-ágazat munkanélküliségi helyzetét azokban a régióban, ahol 

már amúgy is magas a munkanélküliségi arány;  

4.  rámutat, hogy az ikt-ágazatbeli elbocsátások elsősorban Észak-Ostrobothnia Oulu régióját 

érintik, ahol évek óta az ikt-ágazat tartja fenn a gazdaságot; sajnálatának ad hangot amiatt, 

hogy 2015 tavaszán megközelítőleg 1500 elbocsátott munkavállaló volt az ikt-ágazatban 

Észak-Ostrobothniában, és hogy sok esetben a munkanélküliség tartóssá vált, mivel az 

egyetemi diplomával rendelkező munkanélküliek egyharmada több mint egy éve 

állástalan; 

5. megjegyzi, hogy mindeddig a Bizottsághoz a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 62. ágazat 

(„Számítógépes programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások”) 

vonatkozásában egyetlen másik EGAA-kérelem érkezett, amelyet a pénzügyi és gazdasági 

világválság okozta hatásokra hivatkozva nyújtottak be
1
; rámutat, hogy bár ezen ágazat 

volumene világszerte növekedett, Európában visszaesés következett be, mivel a 

vállalkozások és a szolgáltatások Kínába, Indiába, Tajvanra és más Európán kívüli 

célállomásokra helyeződtek át; 

6. üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a finn hatóságok úgy 

határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. augusztus 1-

jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről 

szóló határozat előtt megkezdték, és hogy ennek folytán a már elkezdett szolgáltatásokat 

finanszírozni lehet az EGAA-támogatásból;  

7. tudomásul veszi, hogy Finnország a támogatás tárgyát képező elbocsátott munkavállalók 

részére hétféle intézkedést tervez: i. tanácsadási (coaching) és más előkészítő 

intézkedések, ii. foglalkoztatási és üzleti szolgáltatások, iii. képzés, iv. fizetési 

támogatások, v. vállalkozásindítási támogatás, vi. vállalkozásra ösztönzés és 

szolgáltatások új vállalkozók számára, vii. utazási, szállás- és költözési költségtérítés; 

8.  üdvözli a vállalkozói készséget támogató intézkedéseket, amelyeket vállalkozásindító 

támogatások és olyan intézkedések formájában valósítottak meg, amelyek az új 

vállalkozókat vállalkozások indítására és szolgáltatások nyújtására ösztönzik; úgy véli, 

hogy ezek az intézkedések hasznosabbak, ha egyéb intézkedésekkel kombinálva valósítják 

meg őket; 

9.  üdvözli különösképpen az új vállalkozások létrehozására irányuló javasolt intézkedéseket, 

amelyek serkenteni fogják a vállalkozói kedvet és szolgáltatásokat fognak nyújtani az új 

vállalkozók számára; 

10. hangsúlyozza, hogy fizetési támogatást lehetőség szerint csak akkor kellene az elbocsátott 

munkavállalóknak nyújtani, ha a felkínált állások megfelelnek a képzettségi szintre és a 

szerződés időtartamára vonatkozó minőségi követelményeknek; szorgalmazza, hogy a 

fizetési támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalakor, valamint a bérköltségek 

fedezésére szánt összeg megállapításakor fektessenek hangsúlyt arra, hogy az álláskeresők 

szakértelme és a támogatott álláshely között egyezés legyen; 

11. üdvözli, hogy a finn hatóságok az intézkedések széles skáláját ajánlották fel az elbocsátott 

                                                 
1
 EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120) 
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munkavállalóknak; 

12. tudomásul veszi, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját a szociális 

partnerekkel és a regionális hatóságokkal egyeztetve dolgozták ki;  

13. emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott 

szolgáltatások összehangolt, az EGAA által támogatható 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; 

14. 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; 

15. emlékeztet arra, hogy a finanszírozott intézkedések célja az kell hogy legyen, hogy javítsa 

az álláskeresők jövőbeli munkaerő-piaci lehetőségeit; 

16. megjegyzi, hogy a hatóságok becslése szerint a források 18,31%-át fogják juttatásokra és 

ösztönzőkre fordítani, amelyek aránya így jóval az összkiadás megengedett legfeljebb 

35% alatt marad; 

17. kéri a Bizottságot, hogy a jövőben térjen ki arra is javaslatában, hogy a munkavállalókat 

előreláthatólag melyik ágazatban lehet újra foglalkoztatni, és hogy a kínált képzés 

igazodik-e az elbocsátásokban érintett régió jövőbeli gazdasági kilátásaihoz és munkaerő-

piaci igényeihez;  

18. elvárja, hogy a Bizottság ellenőrizze és értékelje az odaítélt támogatások felhasználását, és 

hogy az így gyűjtött információt arra használja, hogy az újabb kérelmek esetén az EGAA-

források igénybevételét összehangolja a teljesítményalapú gazdálkodásra irányuló 

törekvésekkel;  

19. tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható 

intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a 

Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi 

szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti 

adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által 

finanszírozott szolgáltatások között; 

20. 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; 

21. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-

kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz; 

22. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 
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23. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 

gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és 

a Bizottságnak. 
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről  

(Finnország „EGF/2015/005 – FI/Computer Programming” referenciaszámú kérelme) 

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 rendeletre
1
 és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére, 

 

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 megállapodásra
2
 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 az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet
3
 

12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 

150 millió euró; 

(3) 2015. június 12-én Finnország „EGF/2015/005 FI/Computer programming” 

referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi 

hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 62. ágazatban ( „Számítógépes 

programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások”) a finnországi Länsi-

Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) és Pohjois- ja Itä-Suomi 

(FI1D) NUTS 2 szintű régiókban történt elbocsátásokat követően. A kérelmet az 

1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal 

egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az 

                                                 
1
 HL L 347., 2013.12.20., 855. o. 

2
 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 

3
 A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.). 



 

RR\1081547HU.doc 9/16 PE571.681v02-00 

 HU 

EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan 

megállapított követelményeknek; 

(4) az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Finnország által benyújtott kérelem alapján 

nyújtandó, 2 623 200 euró 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 2 623 200 euró összeg igénybevételére kerül sor 

kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 

2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Ezt a határozatot [elfogadásának napja]-tól/-től
1
 kell alkalmazni. 

Kelt, 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 

                                                 
1
 A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt. 
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INDOKOLÁS 

 

I. Háttér-információk 

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 rendelet
1
 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet

2
 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 megállapodás
3
 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 Computer Programming-kérelem és a Bizottság javaslata  

A Bizottság 2015. november 6-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap Finnország javára történő igénybevételére, hogy 

támogassa a Finnországban található több NUTS 2 szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer 

szerinti 62. ágazatban („Számítógépes programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó 

szolgáltatások”) működő 69 vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő 

újbóli beilleszkedését. 

Ez a 2015. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenhetedik kérelem, és az EGAA-ból 

összesen 2 623 200 euró igénybevételére irányul Finnország javára. Az 1603 elbocsátott 

munkavállalóból 1200-at érint. A kérelmet 2015. június 12-én nyújtották be a Bizottságnak, 

és 2015. augusztus 21-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-

rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek 

az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.  

A finn hatóságok rámutatnak, hogy az elbocsátásokhoz vezető lépések közé a Nokiát az 

elmúlt években érő változások tartoznak, melyek jelentős hatást gyakoroltak a finnországi ikt-

ágazatra. Finnországban korábban több ezren foglalkoztak Nokia mobiltelefonok operációs 

rendszereinek fejlesztésével és tervezésével, különösen Ouluban, míg mára e feladatokat 

Európán kívülre szervezték ki.  

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások a következő hét 

intézkedést foglalják magukban: i. tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedések, ii. 

                                                 
1
 HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 

2
 HL L 347., 2013.12.20., 855. o. 

3
 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
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foglalkoztatási és üzleti szolgáltatások, iii. képzés, iv. fizetési támogatások, v. 

vállalkozásindítási támogatás, vi. vállalkozásra ösztönzés és szolgáltatások új vállalkozók 

számára, vii. utazási, szállás- és költözési költségtérítés. 

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti 

támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. 

Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.  

A finn 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; 

– az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták 

tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi 

követelményeknek és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően 

jártak el; 

– 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. 

Finnország értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozást vagy társfinanszírozást 

elsősorban a Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium közigazgatási ágában működő állami 

foglalkoztatási szolgálat költségvetési sorából fogják biztosítani. Egyes szolgáltatásokat a 

Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Központok (ELY központok), 

valamint a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési hivatalok működési költségvetéséből is 

fognak finanszírozni. A technikai támogatási feladatok finanszírozása a Foglalkoztatási és 

Gazdasági Minisztérium, valamint a Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi 

Központok működési költségvetéséből fog történni.  

 

 

III. Eljárás 

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 623 200 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 tizenhetedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a 

költségvetési hatósághoz benyújtottak.  
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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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MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE 

ZP/jb D(2015)55347 

 

Jean Arthuis úr 

a Költségvetési Bizottság elnöke 

ASP 09G205 

 

 

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Finnország 

„EGF/2015/005 FI/Computer programming” referenciaszámú kérelme esetében történő 

igénybevételéről (COM(2015)0553) 
 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága (EMPL), valamint annak az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) 

megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2015/005 

FI/Computer Programming 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 ez a kérelem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló 

1309/2013/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul, és a NACE Rev. 2. 

rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 62. ágazatban (számítógépes programozás, 

szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások) működő 69 vállalattól elbocsátott 1603 

munkavállaló támogatására irányul; mivel az elbocsátásokra a 2014. július 30. és 2015. 

április 30. közötti referencia-időszakban a Länsi-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi 

és Pohjois- ja Itä-Suomi NUTS 2. szintű régiókban található vállalatoknál került sor; 

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett 

jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Finnország azzal érvel, 

hogy az elmúlt években az ikt-ágazatbeli foglalkoztatás eloszlása az EU-ban és más 

gazdaságokban az EU-t hátrányosan érintve változott;  

C) mivel bár ezen ágazat volumene világszerte növekedett, Európában visszaesés következett 

be, mivel a vállalkozások és a szolgáltatások Kínába, Indiába, Tajvanra és más Európán 

kívüli célállomásokra helyeződtek át;  

D) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 55%-a férfi és 45%-a nő; mivel a 

munkavállalók 78%-a 30 és 54 év közötti, és 12%-uk 55 és 64 év közötti; 
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ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős 

bizottságot, hogy a finn kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 

b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért 

Finnország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;  

2. megjegyzi, hogy a hatóságok becslése szerint a források 18,31%-át fogják juttatásokra és 

ösztönzőkre fordítani, amelyek aránya így jóval az összkiadás megengedett legfeljebb 

35% alatt marad;  

3. üdvözli, hogy a finn hatóságok az intézkedések széles skáláját ajánlották fel az elbocsátott 

munkavállalóknak;  

4. üdvözli a vállalkozói készséget támogató intézkedéseket, amelyeket vállalkozásindító 

támogatások és olyan intézkedések formájában valósítottak meg, amelyek az új 

vállalkozókat vállalkozások indítására és szolgáltatások nyújtására ösztönzik; úgy véli, 

hogy ezek az intézkedések hasznosabbak, ha egyéb intézkedésekkel kombinálva 

valósítják meg őket;  

5. hangsúlyozza, hogy fizetési támogatást lehetőség szerint csak akkor kellene az elbocsátott 

munkavállalóknak nyújtani, ha a felkínált állások megfelelnek a képzettségi szintre és a 

szerződés időtartamára vonatkozó minőségi követelményeknek; szorgalmazza, hogy a 

fizetési támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalakor, valamint a bérköltségek 

fedezésére szánt összeg megállapításakor fektessenek hangsúlyt arra, hogy az 

álláskeresők szakértelme és a támogatott álláshely között egyezés legyen; 

6. emlékeztet arra, hogy a finanszírozott intézkedések célja az kell hogy legyen, hogy javítsa 

az álláskeresők jövőbeli munkaerő-piaci lehetőségeit; 

7. 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: 

 

 

 

Marita ULVSKOG  
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MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE 

Jean ARTHUIS úr 
elnök 

Költségvetési Bizottság 

Európai Parlament 

 

 

 

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. december 10-én kerül elfogadásra. 

 

- - a COM(2015)0553 javaslat 2 623 200 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan 

aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a finnországi Länsi-Suomi, 

Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi és Pohjois- ja Itä-Suomi régiókban a  számítógépes 

programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások területén elbocsátott 1603 

munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését. 

 

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 bizottságnak 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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Az elfogadás dátuma 10.12.2015    
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0 
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