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Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – az 

EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros referenciaszámú kérelem – Franciaország   

Az Európai Parlament 2015. április 15-i állásfoglalása 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 (Franciaország „EGF/2014/017 FR/Mory-

Ducros” referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 

javaslatára (COM(2015)0068 – C8-0058/2015), 

– 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 pénzgazdálkodás 

hatékonyságáról és eredményességéről 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, 

                                                 
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. 



 

 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0124/2015), 

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 számára 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 EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében; 

C. mivel az EGAA-ról szóló 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 Franciaország „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros” referenciaszámmal az 

EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, mivel a NACE Rev. 2. rendszer 

szerinti 49. ágazatban („Szárazföldi, csővezetékes szállítás”) működő Mory-Ducros 

SAS vállalat Franciaország kontinentális területén lévő 84 üzemében 2513 

munkavállaló elbocsátására került sor; 

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

kritériumoknak; 

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

pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult 

az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra; 

2. megállapítja, hogy a francia hatóságok 2014. október 6-án benyújtották az EGAA-

ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak 

értékelését a Bizottság 2015. február 23-án közzétette; üdvözli, hogy az értékelési 

folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott; 

3. megjegyzi, hogy a teljes kiadás összege 10 087 000 EUR, amelyből 35 000 EUR az 

ellenőrzésre és az igazolásra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása 

6 052 200 EUR, ami a teljes kiadások 60%-a; 



 

 

4. úgy véli, hogy a Mory-Ducros SAS vállalatnál történt elbocsátásokra az általános 

európai termelési visszaesés miatt került sor, ami csökkentette a szállítás 

nagyságrendjét, és árháborút idézett elő a szállítási ágazatban, aminek következtében 

a működési árrés folyamatos szűkült, és ami miatt Franciaország 2007-től fogva 

jelentős veszteségeket szenvedett el az ágazatban; rámutat, hogy mindezt 

csődbemenetelek egész sorozata követte, köztük a Mory-Ducros vállalaté is; úgy 

véli, hogy ezek az események közvetlenül a globális pénzügyi és gazdasági 

válsághoz kötődnek; 

5. hangsúlyozza, hogy a Mory-Ducros SAS vállalat felszámolását követő megállapodás 

eredményeként az újonnan létrehozott MORY Global a 84 kirendeltségből 50-et 

szerzett meg, és a 4911 munkavállalóból 2107-et sikerült újrafoglalkoztatnia, és ezért 

2804 munkavállalót kellett valóban elbocsátani; 

6. kiemeli, hogy a javasolt fellépések által várhatóan megcélozandó kedvezményezettek 

több mint 17%-a az 55–64 éves korosztályba tartozik, és hogy a javasolt támogatási 

intézkedésekben való részvételük hozzájárulna, hogy elkerüljék a hosszú távú 

munkanélküliséget és a társadalmi kirekesztést; 

7. megjegyzi, hogy a „Szárazföldi, csővezetékes szállítás” ágazat tekintetében a mai 

napig még egy kérelmet nyújtottak be (EGF/2011/001 AT/Nieder- und 

Oberösterreich), amely szintén a globális pénzügyi és gazdasági válságra alapult; 

8. üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a francia hatóságok a 

személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. február 24-én, jóval a 

javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló 

határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;  

9. megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott 

szolgáltatások egyetlen intézkedést foglalnak magukban, amelyet egyablakos 

ügyintézés (Cellule de reclassement) formájában három szerződő ügynökség fog 

megvalósítani; megjegyzi, hogy Franciaország csak ennek az egyablakos ügyintézési 

pontnak a finanszírozását kéri az EGAA-tól; elvárja, hogy a Bizottság és a francia 

hatóságok szigorúan betartsák azt az elvet, hogy az ügynökségeknek az elért 

eredmények alapján, részletekben fizetnek; 

10. megjegyzi, hogy a Cellule de reclassement-t működtető három szerződött 

ügynökséget a csődgondnok választotta ki az elbocsátott munkavállalók 

képviselőivel való konzultációt követően, azt a célt tartva szem előtt, hogy 

tevékenységük Franciaország kontinentális területének minél nagyobb részét lefedje, 

és a munkavállalói célcsoportból a lehető legtöbb fő visszailleszkedését biztosítsa; 

11. úgy véli, hogy az ügynökségek tevékenységének rendszeres írásos jelentések 

bekérése révén történő ellenőrzése biztosítja az EGAA-támogatás szabályszerű 

felhasználását, vagyis azt, hogy az egyablakos ügyintézési rendszer keretében a 

résztvevők személyre szabott karrierépítési tanácsokat, kellő számú állásajánlatot és 

vállalkozásindítási szaktanácsot kapjanak; 

12. emlékeztet arra, hogy az EGAA-támogatás arra szolgál, hogy a munkavállalóknak 

továbbképzésen keresztül új munkahelyet találjanak, és semmi esetre sem arra, hogy 

egyes ügynökségeket és azok működési költségeit támogassák; 



 

 

13. tudomásul veszi, hogy a szerződött felek feladata, hogy segítséget és útmutatást 

nyújtsanak az elbocsátott munkavállalóknak, és segítsenek nekik azon lehetőségek 

megtalálásában, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkaerőpiacon maradjanak és új 

munkahelyet találjanak; 

14. úgy véli, hogy az 55–64 éves korosztályban a munkavállalók jobban ki vannak téve a 

tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázatának; ezért 

úgy véli, hogy ezeknek a munkavállalóknak sajátos szükségleteik vannak a 

személyre szabott megközelítés tekintetében; 

15. 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, a csomagnak pedig 

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

elmozdulással; 

16. üdvözli, hogy az Európai Szociális Alapot olyan további tényleges intézkedésekre 

(például a hosszabb képzésekre) fordítják, amelyek nem szerepelnek a Franciaország 

által benyújtott kérelemben; 

17. helyteleníti, hogy nincsenek pénzeszközök az EGAA-val kapcsolatos 

kommunikációs és promóciós intézkedésekre; úgy véli, hogy a fellépésekről szóló 

reklámok és információk fontos szerepet játszanak nem csak a kedvezményezettek 

bevonzásában, hanem kiemelik az Unió szociális téren megvalósuló tevékenységét 

is; 

18. elvárja, hogy annak ellenére, hogy a francia hatóságok nem kérelmeztek 

finanszírozást előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos 

intézkedésekre, eleget fognak tenni az EGAA-rendelet a támogatott intézkedésekről 

szóló tájékoztatásra és népszerűsítésre vonatkozó előírásainak; 

19. 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 francia 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 tartalmazzák a fenti adatok 

összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartása, 

valamint annak biztosítása érdekében, 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. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

22. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint 

gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 



 

 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a 

Tanácsnak és a Bizottságnak. 



 

 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Franciaország 

„EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros” referenciaszámú kérelme) 

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 

2015/738 határozat.) 

 


