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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) 

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

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

(COM(2016)0742 – C8 0018/2017), 

– 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, 

– 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 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 (A8-0036/2017), 

A. mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre annak érdekében, 

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 munkaerőpiaci 

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 a 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 

                                                 
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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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 

Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok 

bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, 

valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket; 

D. mivel Hollandia „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail” referenciaszámon az 

EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be elsősorban Drenthe (NL13) és 

Overijssel (NL21) NUTS II. szintű régióiban a NACE Rev 2. rendszer alatti 47. ágazat 

(Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) szerinti gazdasági ágazatban 

bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben az EGAA-

hozzájárulásra jogosult 1096 elbocsátott munkavállaló közül várhatóan 800 fog részt 

venni; 

E. mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 

beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz 

köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam két egymással 

határos NUTS II. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati 

szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 

500 munkavállalót bocsássanak el; 

F. mivel jelentős változások mentek végbe a fogyasztók felfogása terén, például csökkent 

a közepes árkategóriájú termékek eladása, és egyre népszerűbbek lettek az internetes 

értékesítések is; mivel a hagyományos kiskereskedelmi ágazat helyzetét negatívan 

befolyásolta, hogy számos holland város külterületén új bevásárlókörzetek épültek, és 

csökkent a fogyasztók gazdaságba vetett bizalma is1; 

G. mivel a holland hatóságok azzal érvelnek, hogy a holland pénzügyi szektort nemzetközi 

szereplőként kötik a nemzetközi szabályok, többek között a pénzügyi tartalékra 

vonatkozóak, valamint hogy az új nemzetközi szabványoknak való megfelelés 

következményeképpen a bankoknak a korábbiakhoz képest kevesebb forrás áll 

rendelkezésükre a gazdaság finanszírozásához; 

H.  mivel a hollandiai Drenthe és Overijssel régióiban 2015. augusztus 1. és 2016. május 1. 

között 096 embert bocsátottak el a kiskereskedelmi ágazatban; 

I. mivel annak ellenére, hogy a kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az Unió GDP-

jének 11%-át, illetve teljes foglalkoztatottságának 15%-át teszik ki, az ágazat 

megszenvedi a válságot; 

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

pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Hollandia jogosult az 

említett rendelet értelmében nyújtandó 1 818 750 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 

                                                 
1
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
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3 031 250 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;  

2. megállapítja, hogy Hollandia 2016. július 12-én nyújtotta be az EGAA-ból való 

pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy e kérelem értékelését a Bizottság 2016. 

november 29-án fejezte be, majd erről 2017. január 23-án értesítette a Parlamentet; 

3. megállapítja, hogy a kiskereskedelmi ágazat (kivéve: gépjármű és motorkerékpár) 

területén 6 EGAA-kérelmet nyújtottak be, amelyek mind a globális pénzügyi és 

gazdasági válsággal kapcsolatosak1; 

4. megjegyzi, hogy a nagyobb áruházak törékeny pénzügyi helyzete nem tette lehetővé az 

egyéb olyan áruházi modellekbe való befektetést, melyekkel végre lehetett volna hajtani 

a versenyképesség visszaszerzéséhez szükséges változtatásokat; 

5. rámutat arra, hogy a holland munkaerőpiac lassan áll helyre a válság után, hogy 

bizonyos ágazatokban még mindig nyilvánvalóak a hatások, valamint hogy egyes 

ágazatok – például a kiskereskedelmi szektor – csak nemrégiben kezdték el igazán 

érezni a pénzügyi és gazdasági válság negatív következményeit; 

6. megállapítja, hogy a holland kiskereskedelmi ágazatban számos elbocsátás történt az 

elmúlt néhány hónapban, az ágazat legnagyobb áruházai ugyanis csődbe mentek, 

aminek következtében 2011 és 2015 között összesen 27 052 munkavállalót bocsátottak 

el2; sajnálattal állapítja meg, hogy a kiskereskedelmi ágazatban értékesített áruk 

mennyisége is ezt a tendenciát követte (a 2011-es -2%-ról 2013-ra -4%-ra módosult), és 

a vásárlások még mindig 2,7%-kal a 2008-as szint alatt vannak3; 

7. hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi ágazat Drenthe és Overijssel NUTS II. szintű 

régióiban a foglalkoztatottság jelentős hányadát (17–19%-át) teszi ki; megjegyzi, hogy a 

válság kirobbanása óta 5200 kiskereskedelmi üzlet ment csődbe, és a nagyobb 

áruházakat csak az utóbbi időben érintette a probléma; sajnálatának ad hangot amiatt, 

hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy 2015 januárja és 2016 márciusa között e régiók 

kiskereskedelmi ágazatában 3461-gyel növekedett az munkanélküli-járadékban 

részesülők száma4; 

8. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a fiatalabb munkavállalók a leginkább érintettek, a 

célzott kedvezményezettek 67,1%-a ugyanis 30 év alatti; 

9. hangsúlyozza, hogy a kedvezményezettek hosszú időt töltenek munka, illetve oktatás 

vagy képzés nélkül, illetve hogy hosszú idő, több mint egy év telik el a legutóbbi 

leépítés dátuma (2016. május 1.), illetve azon dátum között, amikor a kérelmező 

tagállamnak elkezdik folyósítani az EGAA-támogatást; 

                                                 
1EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; 

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; 

EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, 

COM(2016)0210. 
2 http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels 
3 Fókuszban a fogyasztás, ABN-AMRO gazdaságkutató intézet, Mathijs Deguelle és Nico Klene. Az 

eladási mennyiség alakulása a kiskereskedelmi ágazatban. 2014. január 24. A kiskereskedelmi ágazatra 

vonatkozó prognózis, ABN-AMRO gazdaságkutató intézet, Sonny Duijn, 1. bekezdés. 2016. január 22. 
4  Az UWV adatai, 2016. április. 

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
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10. elismeri, hogy Hollandia jelezte, hogy a kérelmet, különösen a személyre szabott 

szolgáltatások koordinált csomagját, az érdekeltekkel, a szociális partnerekkel, valamint 

a kiskereskedelmi ágazat és az érintett régiók képviselőivel egyeztetve dolgozták ki; 

11. megállapítja,hogy a kérelem nem tartalmaz az EGAA-rendelet 7. cikke (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti juttatásokat vagy ösztönzőket; üdvözli a technikai 

segítségnyújtásnak a teljes költségek 4%-ára történő korlátozására irányuló döntést, így 

ugyanis 96% marad a személyre szabott szolgáltatási csomagban való felhasználásra; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen új módokon lehet csökkenteni az 

EGAA-támogatás nyújtásában tapasztalható késedelmet a kérelmezési eljárással 

kapcsolatos bürokrácia csökkentése révén; 

13. megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, az elbocsátott munkavállalók számára 

nyújtott személyre szabott szolgáltatások közé tartoznak a következők: a résztvevők 

képességeinek, a bennük rejlő lehetőségek és munkavállalási esélyeik felmérése; 

álláskeresési segítség és ügykezelés; az álláskeresőket és az ideiglenes állásokat kínáló 

munkaadókat tartalmazó rugalmas adatbázis kialakítása; az újbóli elhelyezkedés 

esélyének javítása; valamint képzés és átképzés, ezen belül vállalkozásösztönzési 

képzés, tanácsadás és támogatás; 

14. emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által 

támogatott, 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. tudomásul veszi, hogy a holland hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt 

intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi 

támogatást, meg fogják előzni a kettős finanszírozás minden formáját, az intézkedések 

ki fogják egészíteni a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket, valamint hogy 

be fogják tartani a nemzeti és az uniós jogszabályok csoportos létszámcsökkentésre 

vonatkozó előírásait; 

16. 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; 

17. ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem 

azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy 

a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok 

szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket; 

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

ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz; 

19. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 
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20. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 

gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

21. 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 

Hollandia EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú kérelme 

nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről 

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 annak 15. cikke (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 

munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez. 

(2) Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet3 

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

haladhatja meg a 150 millió EUR összeget. 

(3) 2016. július 12-én a két holland régióban (Drenthe és Overijssel) a kiskereskedelmi 

ágazatban tevékenykedő 6 vállalattól történt elbocsátásokra tekintettel Hollandia 

kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. E kérelmet az 1309/2013/EU 

rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban további információkkal 

egészítették ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében 

az EGAA-ból származó 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 tehát aktiválni kell a Hollandia által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 

1 818 750 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében. 

(5) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében ezt a határozatot 

elfogadása napjától kell alkalmazni, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:  

1. cikk 

Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 818 750 EUR összeg igénybevételére kerül 

sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 

2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

Ezt a határozatot ... [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni. 

[…], 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 

                                                 
 A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a HL-ben való kihirdetése előtt. 
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INDOKOLÁS 

I. Háttér 

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. Hollandia kérelme és a Bizottság javaslata  

1. A Bizottság 2016. november 29-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Hollandia javára történő aktiválására, 

hogy támogassa az elsősorban Drenthe (NL13) és Overijssel (NL21) NUTS II. szintű 

régióiban a NACE Rev 2. rendszer szerinti 47. ágazathoz[4] (Kiskereskedelem, 

kivéve: gépjármű és motorkerékpár) tartozó 6 vállalat csődje és bezárása nyomán 

elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. 

A vállalatok neve és a referencia-időszakon belül elbocsátott személyek száma 

Aktiesport (Drenthe) 41 Perry Sport (Drenthe) 19 

Aktiesport (Overijssel) 84 Perry Sport (Overijssel) 36 

Dolcis (Drenthe) 19 Scapino (Drenthe) 209 

Dolcis (Overijssel) 44 Scapino (Overijssel) 213 

Manfield (Drenthe) 11 V&D (Drenthe) 125 

Manfield (Overijsse) 27 V&D (Overijssel) 268 

A vállalatok száma összesen: 6 

Az elbocsátott 

munkavállalók száma 

összesen: 

1 096 

A tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók száma 0 

                                                 
[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. 
[4] A Bizottság 2012. november 8-i 1046/2012/EU rendelete 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.). 
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A vállalatok neve és a referencia-időszakon belül elbocsátott személyek száma 

összesen: 

A támogatásra jogosult munkavállalók és önálló vállalkozók 

száma összesen:  
1 096 

 

 

Ez a 2017. évi költségvetés keretében vizsgálandó első, és a kiskereskedelem (kivéve: 

gépjármű és motorkerékpár) tekintetében a hatodik kérelem, és az EGAA-ból Hollandia 

javára összesen 1 818 750 EUR igénybevételére irányul. A kérelem 800 elbocsátott 

munkavállalóra vonatkozik. 

A kérelmet 2016. július 12-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2016. szeptember 6-ig további 

információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései 

alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi 

hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 

feltételei. 

Bár a holland munkaerőpiac lassacskán túllendül a válságon, annak hatásai bizonyos 

ágazatokban még mindig érzékelhetők. Egyes ágazatokban, mint például a kiskereskedelmi 

ágazatban, csak az elmúlt időszakban lehetett igazán érzékelni a pénzügyi válság negatív 

hatásait. 2015 végére a legnagyobb hollandiai áruházak között is akadt olyan, amelyik csődbe 

ment. Egy elemzés ismerteti az elmúlt évek során a kiskereskedelmi ágazatban bekövetkezett 

tíz legnagyobb csődesetet, tartalmazza a bezárt kirendeltségek/üzletek és a megszűnt 

munkahelyek számát[5]. A válság közepén (2011–2013) a csődesetek már tendenciának 

számítottak, először még csak a kisebb kiskereskedelmi láncoknak, az utóbbi időben (2015–

2016) pedig már a nagyobbaknak is szembe kellett nézniük ezzel a problémával[6].  

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó szolgáltatások a következő 6 intézkedést 

foglalják magukban:  

– Előzetes felmérés: Ez az intézkedés képességeik, a bennük rejlő potenciál és 

munkavállalási esélyeik alapján feltérképezi a résztvevőket. Minden felvétel 

tanácsadással zárul majd. 

– Álláskeresési segítség és ügykezelés: Ez az intézkedés egy személyre szabott 

programra irányuló ajánlattal indul. Többek között az áthelyezési okiratok 

előkészítését, intenzív álláskeresési képzést, állásbörzék szervezését és a 

munkaadók intenzív felkeresését foglalja magában. 

–  Mobilitási adatbázis: Ez az intézkedés az álláskeresőket és az ideiglenes 

állásokat kínáló munkaadókat tartalmazó rugalmas adatbázis kialakításából áll. 

Ez a szolgáltatás a munkavállalók rugalmas kihelyezését segítheti. Az 

intézkedés szakmai tapasztalathoz segíti hozzá az átképzett munkavállalókat, 

valamint segíti az új munkaadóknak való bemutatásukat.  

                                                 
[5]               http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels 
[6]               http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Theme economy 

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home
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– Az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása: Ez az intézkedés pályaorientációt, 

munkaügyi tanácsadást és szakképzéseket ajánl fel az érintetteknek. 

– Képzés és átképzés: Ez az intézkedés képzéseket, szakmai átképzéseket és 

egyéb oktatási lehetőségeket biztosít a kiskereskedelmi ágazaton belül, 

valamint az új szakmai profilokon belül is, például az árufuvarozás, az 

informatikai szolgáltatások, műszaki szakmák stb. területén. 

– Vállalkozásösztönzési képzés és tanácsadás: A résztvevők egy része fel tudja 

használni kereskedelmi képzettségét és tapasztalatát arra, hogy saját 

vállalkozást alapítson. Ez az intézkedés készségeik továbbfejlesztésében, egy 

fenntartható üzleti terv kidolgozásában és a jogalkotási eljárásokon való 

átsegítéshez nyújt nekik képzéseket és tanácsadást. 

– Vállalkozásösztönzési támogatás: Ez az intézkedés, amennyiben a résztvevő 

megszerzi a kellő szaktudást és fenntartható üzleti tervet is fel tud mutatni, 

biztosítja számára a befektetési költségeket.  

A fent említett intézkedéscsomag az elbocsátott személyek számára nyújtott általános 

szolgáltatások kiegészítésére szolgál. Ezek az intézkedések az elbocsátott dolgozókat 

személyre szabottan célozzák, és a vállalkozói szellemre vonatozó intézkedések a reális üzleti 

tervvel rendelkező személyekre korlátozódnak. 

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

támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek. E 

tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket. 

Hollandia minden szükséges biztosítékot megadott az alábbiak tekintetében: 

– 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. 

III. Eljárás 

Az alap aktiválása érdekében a Bizottság 1 818 750 euró összegű előirányzat-

átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújt be a költségvetési hatóságnak. 

2017-ben ez az alap igénybevételére irányuló első átcsoportosítási javaslat, amelyet a 
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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 építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz 

benyújtott kérelmek elbírálásához.  
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MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE 

D(2017)3389 

 

Jean Arthuis úr 

a Költségvetési Bizottság elnöke 

ASP 09G205 

 

 

Tárgy:  Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az 

„EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail” referenciaszámú kérelem nyomán 

történő igénybevételéről  

 

Tisztelt Elnök úr! 

 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs 

Alkalmazkodási Alappal (EGAA) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2016/005 

NL/Drenthe Overijssel Retail referenciaszámú ügyben, és az alábbi véleményt fogadta el. 

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem 

esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának 

megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben. 

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul: 

 

A) mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) 

bekezdésének b) pontján alapul és 1096 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági 

tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 47. ágazatban 

(Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működő hat vállalattól bocsátottak el; 

 

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására 

bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Hollandia 

azzal érvel, hogy a kiskereskedelmi ágazat válságának oka az internetes vásárlás 

népszerűségének növekedése, valamint a városok külterületén épült új bevásárlókörzetek, 

illetve a pénzügyi-gazdasági válság nyomán bevezetett szigorúbb banki szabályok, melyek 

következtében a bankok kritikusabban állnak hozzá a vállalkozásoknak való hitelezéshez; 

 

C) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 71,2%-a férfi és 28,8%-a nő; mivel a 

megcélzott kedvezményezettek 61,5%-a 15 és 24 év közötti, 24,8%-a 30 és 54 év közötti, 8%-

a pedig 55 és 64 év közötti; 

 

D) mivel a NACE szerinti 47. ágazat területén (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és 

motorkerékpár) ez az EGAA-hoz benyújtott hetedik kérelem; 

 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős 

bizottságot, hogy a holland 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 b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért 

Hollandia jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 818 750 eurós pénzügyi 

hozzájárulásra, amely a 3 031 250 eurót kitevő teljes költség 60%-át teszi ki;  

 

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem holland hatóságok általi 

benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2016. november 29-én lezárta annak 

értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása 

feltételeinek, majd erről 2017. január 23-án értesítette a Parlamentet;  

 

3. hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi ágazat Drenthe és Overijssel NUTS II. szintű 

régióiban a foglalkoztatottság jelentős hányadát (17–19%-át) teszi ki; megjegyzi, hogy a 

válság kirobbanása óta 5200 kiskereskedelmi üzlet ment csődbe, és a nagyobb áruházakat 

csak az utóbbi időben érintette a probléma; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy ez hozzájárul 

ahhoz, hogy 2015 januárja és 2016 márciusa között e régiók kiskereskedelmi ágazatában 

3461-gyel növekedett az munkanélküli-járadékban részesülők száma; 

 

4. megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, az elbocsátott munkavállalók 

számára nyújtott személyre szabott szolgáltatások közé tartoznak a következők: a résztvevők 

képességeinek, a bennük rejlő lehetőségek és munkavállalási esélyeik felmérése; álláskeresési 

segítség és ügykezelés; az álláskeresőket és az ideiglenes állásokat kínáló munkaadókat 

tartalmazó rugalmas adatbázis kialakítása; az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása; 

valamint képzés és átképzés, ezen belül vállalkozásösztönzési képzés, tanácsadás és 

támogatás; 

 

5. üdvözli, hogy Hollandia arról biztosított, hogy a kérelmet, különösen a személyre 

szabott szolgáltatások koordinált csomagját, az érdekeltekkel, a szociális partnerekkel, az 

elbocsátott munkavállalókkal, valamint a kiskereskedelmi ágazat és a régiók képviselőivel 

egyeztetve dolgozták ki; 

 

6. megállapítja, hogy a kérelem nem tartalmaz az EGAA-rendelet  

7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti juttatásokat vagy ösztönzőket; üdvözli a technikai 

segítségnyújtásnak a teljes költségek 4%-ára történő korlátozására irányuló döntést, így 

ugyanis 96% marad a személyre szabott szolgáltatási csomagban való felhasználásra;  

 

7. tudomásul veszi, hogy a holland hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a 

javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak 

pénzügyi támogatást, meg fogják előzni a kettős finanszírozás minden formáját, az 

intézkedések ki fogják egészíteni a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket, 

valamint hogy be fogják tartani a nemzeti és az uniós jogszabályok csoportos 

létszámcsökkentésre vonatkozó előírásait; 

 

8. emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott 

szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli 

munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak 

összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő 

elmozdulással.  
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EMPL elnök 
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MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE 

Jean ARTHUIS úr 

elnök 

Költségvetési Bizottság 

Európai Parlament 

 

 

 

Tárgy: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele 

 

 

 

Tisztelt Arthuis úr! 

 

 

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló 

bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2017. február 

89-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban: 

 

- a COM(2016)0742/1 javaslat 1 818 750 EUR EGAA-hozzájárulást irányoz elő 1096 

munkavállaló számára, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati 

osztályozási rendszere szerinti 47. gazdasági ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű 

és motorkerékpár) bocsátottak el. Az elbocsátások az NL13 - Drenthe és az NL21 - Overijssel 

NUTS II. szintű régióban történtek Hollandiában. 

 

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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ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 
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