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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

− tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 2006. 

december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)1, 

− 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 (új EGAA-rendelet)2, 

− tekintettel a Bizottságnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2013. és 2014. 

évi tevékenységéről szóló 2015. július 22-i jelentésére (COM(2015)0355), 

− tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló 

7/2013. számú különjelentésére, a Bizottság válaszaival együtt3 (számvevőszéki jelentés), 

A. mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) a jelentős 

világkereskedelmi szerkezetváltozások következtében elbocsátott munkavállalók 

támogatása érdekében jött létre; 

B. mivel az 1309/2013/EK rendelet 19. cikke alapján a Bizottság kétévente mennyiségi és 

minőségi jelentést terjeszt a Parlament és a Tanács elé az EGAA előző két évben végzett 

tevékenységeiről; 

C. mivel az EGAA azért jött létre, hogy rövid távon, eseti jelleggel reagáljon 

szükséghelyzetekre, az Európai Szociális Alappal (ESZA) ellentétben, amely szintén 

támogatja az elbocsátott munkavállalókat, azonban annak célja a hosszú távú strukturális 

egyenlőtlenségek kiegyenlítése, főként az egész életen át tartó tanulás programjai révén; 

1. megjegyzi, hogy az első pályázat időpontjától kezdve 2015 szeptemberéig az EGAA által 

jóváhagyott összes támogatás a 139 jóváhagyott tagállami pályázat esetében mintegy 

545 millió eurót tett ki az uniós költségvetésből, és mintegy 390 millió eurót a tagállamok 

költségvetéséből; 

2. szükségesnek tartja, hogy dinamikusabban ösztönözzék az EGAA igénybevételét a 

delokalizációs folyamatok megelőzése és kezelése, valamint az árak és a globális kereslet 

változásai által előidézett ágazati válságok mérséklésének céljából; 

3. A számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy csaknem valamennyi, támogatásra 

jogosult munkavállaló profitálhatott az EGAA személyre szabott intézkedéseiből; 

megállapítja, hogy a potenciális kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatások általában 

az ő szükségleteikre vannak szabva, ezért nagy valószínűséggel eredményre is vezetnek; 

megjegyzi továbbá, hogy az EGAA támogatását általában jól összehangolták az ESZA-val 

                                                 
1 HL L 406., 2006.12.30., 1. o. 
2 HL L 347., 2013.12.20., 855. o. 
3 HL C 182., 2013.6.27., 3. o. 
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és a nemzeti munkaerő-piaci intézkedésekkel, amennyiben a meglévő intézkedéseket 

kifejezetten a munkavállalók szükségleteire szabott további EGAA-intézkedésekkel 

egészítették ki; 

4. kéri a Bizottságot, hogy az EGAA-t használják az önálló vállalkozók igényeinek 

kielégítésére; hangsúlyozza, hogy a delokalizációk, hasonlóan a globalizáció egyéb, olyan 

jelenségeihez, mint az úgynevezett megosztásalapú gazdaság és a robotika, az európai 

gazdaság jelentős ágazataira gyakorolnak hatást, amelyekben egyre több az 

önfoglalkoztató; 

5. rámutat, hogy bizonyos esetekben egy érintett vállalkozás beszállítói által korábban 

hivatalosan alkalmazott, elbocsátott munkavállalók nem szerepeltek az EGAA által 

támogatottak körében; tudomásul veszi a Bizottság magyarázatát, miszerint a beszállítókat 

egyik esetben sem szándékosan zárták ki a támogatásból, hiszen a Bizottság – a 

tagállamokkal együtt – arra törekszik, hogy ésszerű egyensúlyt teremtsen a teljes 

lefedettség és a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához szükséges idő között; 

megjegyzi, hogy a Bizottságnak arra is részletesebben ki kell térnie, hogy a 

munkavállalókat előreláthatólag melyik ágazatban lehet újra foglalkoztatni, és hogy a 

képzési kínálat igazodik-e az elbocsátásokban érintett régió jövőbeli gazdasági 

kilátásaihoz és munkaerő-piaci igényeihez; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy csökkentse az EGAA-ból való támogathatóságra vonatkozó 

kritériumot – amihez jelenleg 500 elbocsátás szükséges – 100 elbocsátásra a 

középvállalkozások és 50 elbocsátásra a kisvállalkozások esetében, annak biztosítása 

érdekében, hogy a támogatásból a kkv-k alkalmazottai is részesülhessenek, akiket 

általában a leginkább érintenek a globalizáció hatásai; 

7. megjegyzi, hogy bár az ESZA-tól nem várható el, hogy előre nem látható eseményekre 

reagáljon, az EGAA-rendelet valamennyi intézkedése alkalmazható az ESZA keretében 

is; megjegyzi, hogy annak oka, hogy néhány tagállam az EGAA-val szemben az ESZA-t 

részesítette előnyben az, hogy az ESZA esetében magasabb a társfinanszírozás aránya, 

gyorsabban végrehajtják az intézkedéseket, míg az EGAA esetében nincs 

előfinanszírozás, hosszadalmas a jóváhagyási eljárás és szigorúbbak a feltételek; 

8. megjegyzi, hogy sok esetben további nehézségeket okoz a tagállamok számára annak 

bizonyítása, hogy a tömeges létszámcsökkentések megfelelnek az EGAA beavatkozási 

kritériumainak, és ez a feladat még nehezebb, amennyiben számos kkv érintett; kéri ezért 

a Bizottságot, hogy orvosolja az említett hiányosságokat annak érdekében, hogy az EGAA 

működő megoldást jelentsen az elbocsátott munkavállalók számára; 

9. úgy véli, hogy számos tényező hátrányosan befolyásolta a visszailleszkedési adatok 

minőségét és elérhetőségét; felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállamok a 

visszailleszkedésre vonatkozóan nem tűztek ki számszerű célokat, és bizonyos esetekben a 

magán- és állami foglalkoztatási szolgálatok nem tettek következetesen különbséget az 

EGAA-, az ESZA- és a nemzeti intézkedések között a visszailleszkedésre vonatkozó 

adatok gyűjtésekor; kéri a Bizottságot, hogy évente készítsen teljes körű értékelést az 

EGAA intézkedései által elért eredményekről, továbbá adatokkal és indoklással lássa el a 

bizottsági szinten elutasított EGAA-kérelmeket; 

10. kiemeli, hogy a tagállami hatóságoknak nem kellett különbséget tenni az aktív munkaerő-
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piaci intézkedések, mint például a képzés és az önfoglalkoztatásra nyújtott támogatás, 

illetve a munkavállalóknak kifizetett jövedelemtámogatás között; megjegyzi továbbá, 

hogy hiányoznak azok, az EGAA hatásának felmérését elősegítő konkrét információk, 

amelyek lehetővé tennék az ESZA által társfinanszírozott azon projektek azonosítását, 

amelyek valójában teljesítették volna EGAA beavatkozási kritériumait; kéri a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, és készítsen jelentést az EGAA beavatkozási 

kritériumainak megfelelő ESZA-projektek számáról és hatóköréről; 

11. megállapítja, hogy a Bizottság tökéletesítette az EGAA adatbázisát, melyben statisztikai 

célból rögzíti az EGAA-támogatások mennyiségi adatait, megkönnyítve a tagállamok 

számára a pályázatok benyújtását a Bizottsághoz, valamint a Bizottság számára az EGAA-

hoz kapcsolódó ügyekre vonatkozó adatok elemzését és összehasonlítását; megjegyzi 

továbbá, hogy a Bizottság beemelte az EGAA-t a közös alapkezelő rendszerbe, melynek 

eredményeképpen megfelelőbb és teljesebb pályázatokra, valamint a pályázatok 

tagállamok általi benyújtása, illetve a Parlament és a Tanács általi elfogadása között eltelt 

idő rövidülésére lehet számítani; megjegyzi, hogy az átláthatóság és a demokratikus 

elszámoltathatóság érdekében a Bizottságnak biztosítania kellett volna az EGAA-

ügyekhez kapcsolódó valamennyi dokumentumhoz való nyilvános hozzáférést; 

12. megjegyzi, hogy az EGAA pályázati űrlapján nem szerepelnek azokra a vállalkozásokra 

vonatkozó adatok, amelyek dolgozóit érintették az EGAA-ra vonatkozó intézkedések; 

kéri, hogy a Bizottság adjon meg pontosabb adatokat és állapítsa meg, hogy a 

vállalkozások bezárása és/vagy elbocsátások annak a következményei-e, hogy a 

vállalkozások az Európai Unión kívülre, vagy olyan uniós országokba helyezték át 

termelési tevékenységüket, amelyek a beruházások odavonzása érdekében agresszív 

adópolitikát alkalmaznak; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg egy olyan eszköz 

létrehozását, amely a termelési tevékenységüket az Unión kívülre áthelyező 

vállalkozásokat rákényszerítené, hogy hozzájáruljanak az elbocsátott munkavállalók 

visszailleszkedését célzó intézkedésekhez; 

13. úgy véli, hogy hatásának maximalizálása, illetve annak érdekében, hogy az érintett 

munkavállalók az elbocsátásukat követően a lehető leghamarabb részesülhessenek a 

támogatott intézkedésekben, az EGAA-nak képesnek kellene lennie arra, hogy gyorsan 

rendelkezésre bocsássa pénzügyi hozzájárulását; felhívja a figyelmet arra, hogy a 

Számvevőszék jelentése szerint az EGAA-ügyeket érintő jóváhagyási eljárás átlagos 

hossza 41 hét; tudomásul veszi, hogy a Bizottság lehetőség szerint a késések 

minimalizálására törekszik; megjegyzi továbbá, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint 

az eljárás bizonyos részeit nem lehet lerövidíteni; arra kéri a Bizottságot, hogy tegyen 

jelentést arra vonatkozóan, hogy az elektronikus pályázatok és űrlapok módosítása 

rövidítette-e az EGAA-eljárásokat; 

14. tudomásul veszi a Bizottság nyilatkozatát, miszerint az EGAA-rendelet nem tartalmaz a 

visszailleszkedésre vonatkozóan kvantitatív célkitűzéseket, és a különböző EGAA-

intézkedések egyéb eszközökkel is értékelhetők; hangsúlyozza, hogy nehéz volt az eszköz 

sikerének és a munkavállalók visszailleszkedésében játszott egyedi és tényleges 

szerepének egyértelmű értékelése; felhívja a figyelmet arra, hogy az EGAA által 

finanszírozott összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot más 

intézkedésekkel kell kiegyensúlyozni és kiegészíteni annak érdekében, hogy az Unió és 

polgárai számára egyértelmű és látható előnyökkel járó európai uniós többletértéket 
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nyújtson; 

15. emlékeztet arra, hogy az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásoknak elsősorban 

olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre kell irányulniuk, amelyek a 

kedvezményezetteknek a munkaerőpiacra való gyors és fenntartható újbóli beilleszkedését 

célozzák, akár eredeti tevékenységi ágazatukon belül, akár azon kívül; megállapítja, hogy 

a Számvevőszék jelentésében említett valamennyi vizsgált esetben azonosítottak a 

munkavállalók jövedelemtámogatását célzó intézkedéseket, és e támogató intézkedések az 

összes EGAA-ügy számára visszatérített költségek 33 %-át tették ki; felhívja a figyelmet 

arra, hogy az új EGAA-rendelet az összehangolt csomag összköltségének 35 %-ra 

korlátozza a különleges, korlátozott időre szóló intézkedések – pl. a munkakereséshez 

nyújtott anyagi juttatás és a munkáltatóknak nyújtott munkaerő-felvételi ösztönzők – 

költségét, továbbá hogy az EGAA által támogatott intézkedések nem hivatottak felváltani 

a tagállamok által nemzeti rendszereik keretén belül nyújtott passzív szociális védelmi 

intézkedéseket; 
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