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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 13
(1) preambulumbekezdés

(1) Annak ellenére, hogy a Közösségben a 
globalizáció általánosságban pozitív
hatással van a növekedésre és a 
munkahelyteremtésre, időszerű a 
gobalizációhoz való alkalmazkodás 
elősegítését célzó európai alap (a 
továbbiakban: EGF) létrehozása, melyen 
keresztül a Közösség kimutatná 
szolidaritását a világkereskedelemben 
bekövetkezett változások eredményeképpen 
munkanélkülivé vált munkavállalók iránt.

(1) Mivel a Közösségben a globalizáció 
hatással van a növekedésre és a 
munkahelyteremtésre, időszerű a 
gobalizációhoz való alkalmazkodás 
elősegítését célzó európai alap (a 
továbbiakban: EGF) létrehozása, melyen 
keresztül a Közösség kimutatná 
szolidaritását a világkereskedelemben 
bekövetkezett változások eredményeképpen 
munkanélkülivé vált munkavállalók iránt.

Or. en

Indokolás

A módosítás realisztikusabb hangvételűvé teszi az 1. preambulumbekezdést.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 14
(1) preambulumbekezdés

(1) Annak ellenére, hogy a Közösségben a 
globalizáció általánosságban pozitív hatással 
van a növekedésre és a 
munkahelyteremtésre, időszerű a 
gobalizációhoz való alkalmazkodás 
elősegítését célzó európai alap (a 
továbbiakban: EGF) létrehozása, melyen 
keresztül a Közösség kimutatná 
szolidaritását a világkereskedelemben 
bekövetkezett változások eredményeképpen 
munkanélkülivé vált munkavállalók iránt.

(1) Annak ellenére, hogy a Közösségben a 
globalizáció általánosságban pozitív hatással 
van a növekedésre és a 
munkahelyteremtésre, időszerű a 
gobalizációhoz való alkalmazkodás 
elősegítését célzó európai alap (a 
továbbiakban: EGF) létrehozása, melyen 
keresztül a Közösség, méltányos módon 
kimutatná szolidaritását a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változások eredményeképpen 
munkanélkülivé vált munkavállalók iránt.

Or. el

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy európai munkavállalók számára nyújtott  EGF-támogatás 
méltányos legyen és annak is tűnjön.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 15
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A globalizáció hátrányos hatásait 
elsősorban egy globálisan magas 
színvonalú társadalmi és környezeti 
szabványokra irányuló, hosszútávú és 
fenntartható közösségi kereskedelmi 
politikai stratégia révén lehet kezelni;

Or. en

Indokolás

A globalizáció negatív foglakoztatási hatásit egy kezdeményező és fenntartható közösségi 
kereskedelmi politika révén kell ellensúlyozni. Az EGF-et másodlagos eszköznek kellene 
tekinteni.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 16
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Az Alapból származó támogatásnak 
hatékonynak kell lennie, és alkalmazkodnia 
kell a folyamatosan változó és gyakran 
kiszámíthatatlan piaci helyzethez. 

Or. el

Indokolás

A nemzetközi és az európai piacok állandóan változnak és gyakran kiszámíthatatlanok. Az 
Alapnak alkalmazkodnia kell ezen folyamatokhoz és az egyes esetekben felmerülő igényekhez.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 17
(1b) preambulumbekezdés (új)

(1b) A Bizottságnak az offshore jelenség 
jobb megértése érdekében folyamatosan 
kiterjedtebb nyomon követést, vizsgálatokat 
és jelentéseket kellene végeznie, amely 
kérdés magában foglalja az offshore 
versenynek az uniós iparra eddig gyakorolt 
hatására vonatkozó előrejelzéseket, az 
offshore országokba távozó álláshelyek 
mennyiségére és ágazati összetételére 
vonatkozó folyamatokat vizsgáló megfelelő 
adatgyűjtési programokat, az offshore 
tevékenységek gazdasági költségeire 
(többek között a kiesett adóbevételekre, és 
az elbocsátott dolgozókra) vonatkozó pontos 
elemzést, a dolgozók átképzésére és új 
fizetéseikre vonatkozó adatokat, és a 
Közösségre gyakorolt tágabb hatások 
elemzését.

Or. en

Indokolás

Az offshore jelenség hatásaira vonatkozó korai előrejelzések és adatkiértékelések a megfelelő 
közösségi politikai válaszadás kialakításának szükséges eszközei.
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Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 18
(2) preambulumbekezdés

(2) Az EGF-nek egyedi, egyszeri támogatást 
kell nyújtania, hogy a komoly gazdasági 
zavarokkal sújtott területeken vagy 
ágazatokban lévő munkavállalók 
munkaerőpiacra történő újbóli 
beilleszkedését megkönnyítse.

(2) Az EGF-nek egyedi, egyszeri támogatást 
kell nyújtania, hogy a globailzáció 
eredményeként szerkezetátalakítás miatt 
különösen súlyosan érintett ágazatokban 
lévő munkavállalók munkaerőpiacra történő 
újbóli beilleszkedését megkönnyítse.

Or. de

Indokolás

Mind az európai belső piac továbbfejlődése, mind maga a globalizáció kívánatos folyamat.  A 
szerkezetátalakítás a belső piac befejezésével és a globalizáció folyamatával összefüggésben 
szükséges és helyénvaló, illetve az erőforrások jobb elosztásához és a társadalom egészében 
az életszínvonal javulásához vezet.  Nem lehet ezért gazdasági zavarokról beszélni.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 19
(4) preambulumbekezdés

(4) Fontos, hogy az EGF tevékenységei 
megfeleljenek a közösségi vívmányoknak és 
a többi politikával összeegyeztethetők 
legyenek.

(4) Fontos, hogy az EGF tevékenységei 
megfeleljenek a közösségi vívmányoknak és 
a többi politikával, és különösen a 
strukturális alapok révén hozott 
intézkedésekkel összeegyeztethetők 
legyenek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 20
(5) preambulumbekezdés

(5) A rendelet értelmében támogatott (5) A rendelet értelmében támogatott 
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bármely tevékenység nem részesülhet 
pénzügyi támogatásban más közösségi 
pénzügyi eszközökből.

bármely tevékenység nem részesülhet 
pénzügyi támogatásban más közösségi 
pénzügyi eszközökből. A regionális 
fejlesztés keretében szükség van azonban a 
jelenlegi vagy tervezett modernizációs és 
szerkezetátalakítási intézkedések 
összehangolására, annak ellenére, hogy az 
ilyen összehangolás nem eredményezheti az 
EGF által finanszírozott intézkedések 
esetén párhuzamos vagy további igazgatási 
struktúrák létrehozását.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 21
1. cikk (1) bekezdés

1. E rendelet létrehozza a globalizációhoz 
való alkalmazkodás elősegítését célzó 
európai alapot (a továbbiakban: EGF), hogy 
a Közösség támogatást tudjon nyújtani 
azoknak a munkavállalóknak, akik a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások eredményeképpen 
váltak munkanélkülivé, ott ahol ezek a 
leépítések erősen negatív hatással voltak a 
regionális vagy helyi gazdaságra.

1. E rendelet létrehozza a globalizációhoz 
való alkalmazkodás elősegítését célzó 
európai alapot (a továbbiakban: EGF), hogy 
a Közösség támogatást tudjon nyújtani 
azoknak a munkavállalóknak, akik a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások eredményeképpen 
váltak munkanélkülivé, ott ahol ezek a 
leépítések erősen negatív hatással voltak a 
regionális vagy helyi gazdaság második 
vagy harmadik szektorára.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat tekintetében külön KAP eszközöket kellene alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 22
2. cikk, bevezető mondat

Pénzügyi hozzájárulást nyújtanak az EGF-
alapból olyan esetekben, ahol a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 

Pénzügyi hozzájárulást nyújtanak az EGF-
alapból olyan esetekben, ahol a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
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strukturális változások olyan komoly 
gazdasági zavarokhoz vezettek, mint a 
behozatalok tömeges növekedése, illetve egy 
adott ágazatban az EU piaci részesedésének 
progresszív csökkenése, vagy egy harmadik 
országba történő gazdasági delokalizáció, 
melyek eredményeképpen:

strukturális változások olyan komoly 
gazdasági zavarokhoz vezettek, mint a 
behozatalok tömeges növekedése, illetve egy 
adott ágazatban az EU piaci részesedésének 
hirtelen csökkenése, vagy egy harmadik 
országba történő gazdasági delokalizáció, 
melyek eredményeképpen:

Or. en

Indokolás

Az EGF-nek működőképesnek kell lennie az uniós piaci részesedésnek a jelen cikkben említett 
okokból történő hirtelen csökkenése esetén is.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 23
2. cikk, bevezető mondat

Pénzügyi hozzájárulást nyújtanak az EGF-
alapból olyan esetekben, ahol a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások olyan komoly 
gazdasági zavarokhoz vezettek, mint a 
behozatalok tömeges növekedése, illetve egy 
adott ágazatban az EU piaci részesedésének 
progresszív csökkenése, vagy egy harmadik 
országba történő gazdasági delokalizáció, 
melyek eredményeképpen:

Pénzügyi hozzájárulást nyújtanak az EGF-
alapból olyan esetekben, ahol a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások olyan komoly 
gazdasági zavarokhoz vezettek, mint a 
behozatalok tömeges növekedése, illetve egy 
adott ágazatban az EU piaci részesedésének 
progresszív csökkenése, illetve egy 
harmadik országba vagy más uniós 
tagállamba történő gazdasági delokalizáció, 
melyek eredményeképpen:

Or. el

Indokolás

Az alapból történő finanszírozás ezen kritériumának figyelembe kell vennie a cégek várhatóan 
bekövetkező tagállamok közötti áttelepülését, a fogadó állam olcsóbb munkaereje vagy más 
módon alacsonyabb munkaköltsége által előidézett, Unión beüli vagy azon kívülre történő 
áttelepülés eredményeként feleslegessé váló tagállam hátrányos megkülönböztetéséből eredő 
igazságtalanságok elkerülése érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 24
2. cikk a) pont

a) legalább 1 000 főt elbocsátanak egy 
vállalkozáson belül, beleértve annak szállítói 
vagy készterméket előállító termelői körében 
elbocsátott munkavállalókat, olyan régióban, 
ahol a munkanélküliség, NUTS III szinten 
mérve, magasabb, mint a nemzeti vagy uniós 
szint, 

a) legalább 500 főt elbocsátanak egy 
vállalkozáson belül, beleértve annak szállítói 
vagy készterméket előállító termelői körében 
elbocsátott munkavállalókat, olyan régióban, 
ahol a munkanélküliség, NUTS III szinten 
mérve, magasabb, mint a nemzeti vagy uniós 
szint, 

Or. en

Indokolás

Az ezer fős elbocsátás kritériuma a kis tagállamok vállalkozásai esetében túlzott mértékben 
korlátozó.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 25
2. cikk a) pont

a) legalább 1 000 főt elbocsátanak egy 
vállalkozáson belül, beleértve annak szállítói 
vagy készterméket előállító termelői körében 
elbocsátott munkavállalókat, olyan régióban, 
ahol a munkanélküliség, NUTS III szinten 
mérve, magasabb, mint a nemzeti vagy uniós 
szint, 

a) legalább 500 főt elbocsátanak egy 
vállalkozáson belül, beleértve annak szállítói 
vagy készterméket előállító termelői körében 
elbocsátott munkavállalókat, olyan régióban, 
ahol a munkanélküliség, NUTS III szinten 
mérve, magasabb, mint a nemzeti vagy uniós 
szint, 

Or. it

Indokolás

Tekintettel az uniós országok cégeinek eltérő méreteire, elbocsátások kritériumának 500 
főben való meghatározása valószínűleg megfelel az összes uniós tagállam követelményeinek, 
anélkül, hogy az aláásná a tagállamok közötti egyenlő elbánás elvét.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 26
2. cikk b) pont
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b) legalább 1 000 fő elbocsátása 6 hónap 
alatt, egy ágazaton belül egy vagy több 
vállalkozásnál, NACE 2-es szinten mérve, 
amely a NUTS II szinten mért regionális 
foglalkoztatásnak legalább 1%-át képviseli.

b) legalább 500 fő elbocsátása 10 hónap 
alatt, egy ágazaton belül egy vagy több 
vállalkozásnál, NACE 2-es szinten mérve.

Or. de

Indokolás

A kis- és középvállalatok finanszírozásának egyenlő biztosítása érdekében az elbocsátások 
kritériumának számát csökkenteni kell.  Tekintettel a kis tagállamokban fennálló helyzetre, 
nagyon nehéz teljesíteni a második feltételt, ezért azt törlendő.

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 27
2. cikk b) pont

b) legalább 1 000 fő elbocsátása 6 hónap
alatt, egy ágazaton belül egy vagy több 
vállalkozásnál, NACE 2-es szinten mérve, 
amely a NUTS II szinten mért regionális 
foglalkoztatásnak legalább 1%-át képviseli.

b) legalább 500 fő elbocsátása 10 hónap
alatt, egy ágazaton belül egy vagy több 
vállalkozásnál, NACE 2-es szinten mérve, 
amely a NUTS II szinten mért regionális 
foglalkoztatásnak legalább 1%-át képviseli.

Or. en

Indokolás

Az elbocsátások 1000 fős feltétele túl magas a gazdasági zavarok súlyosságának 
mérlegeléséhez, amennyiben a rendelet szerint az a szándékunk, hogy a kereskedelmi 
liberalizáció által valóban leginkább érintett és a globális kereskedelmi folyamatok során a 
szerkezeti változások hatásait elsődlegesen viselő kis- és középvállalatokat tehermentesítsük. 
A javasolt hathónapos időszak túl rövid a gazdasági zavarok súlyosságának mérlegeléséhez.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 28
2. cikk b) pont

b) legalább 1 000 fő elbocsátása 6 hónap 
alatt, egy ágazaton belül egy vagy több 
vállalkozásnál, NACE 2-es szinten mérve, 
amely a NUTS II szinten mért regionális 

b) legalább 750 fő elbocsátása 6 hónap alatt, 
egy ágazaton belül egy vagy több 
vállalkozásnál, NACE 2-es szinten mérve, 
amely a NUTS II szinten mért regionális 
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foglalkoztatásnak legalább 1%-át képviseli. foglalkoztatásnak legalább 1%-át képviseli.

Or. it

Indokolás

Tekintettel az uniós országokban a cégek eltérő méreteire, elbocsátások kritériumának 500 
főben való meghatározása valószínűleg megfelel az összes uniós tagállam követelményeinek, 
anélkül, hogy az aláásná a tagállamok közötti egyenlő elbánás elvét.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 29
2. cikk (1a) bekezdés (új)

Amennyiben az a) és b) pontokban említett 
mennyiségi feltételt nem is teljesítik, a 
Bizottság úgy határozhat, hogy a 
tagállamot jogosulttá nyilvánítja a EGF-
támogatásra, amennyiben a tagállami 
körülmények azt megfelelően igazolják. 

Or. el

Indokolás

Fontos, hogy a rendelet tartalmazzon egy mérlegelési feltételt a kérelmek jogosultságának 
értékelésére annak érdekében, hogy kizárólag mennyiségi korlátok ne képezzenek akadályt az 
EGF-ből történő támogatásra, amennyiben a többi előírt feltétel teljesül. Málta vagy Ciprus 
ne teljesítse ugyanazon mennyiségi feltételeket, mint Németország, az Egyesült Királyság, 
vagy más nagy tagállamok, mivel ez gyakorlatban kevesebb tagállamra korlátozná az alapból 
történő támogatást.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 30
3. cikk

E rendelet értelmében pénzügyi 
hozzájárulást nyújtanak olyan fellépésekre, 
amelyek egy összehangolt, személyre 
szabott szolgáltatási csomag részeként a 
munkanélkülivé vált munkavállalók 
munkaerőpiacra történő reintegrációját 

E rendelet értelmében pénzügyi 
hozzájárulást nyújtanak:
1. olyan fellépésekre, amelyek egy 
összehangolt, személyre szabott szolgáltatási 
csomag részeként a munkanélkülivé vált 
munkavállalók munkaerőpiacra történő 
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célozzák, beleértve: reintegrációját célozzák, beleértve:
a) az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, 
mint például a munkakereséshez nyújtott 
támogatást, a pályaválasztási tanácsadást, a 
személyre szabott képzést és átképzést, 
beleértve az IKT-ismereteket, a 
továbbközvetítéshez (outplacement) nyújtott 
segítséget, a vállalkozásösztönzést vagy az 
önálló vállalkozónak nyújtott támogatást,

a) az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, 
mint például a munkakereséshez nyújtott 
támogatást, a pályaválasztási tanácsadást, a 
személyre szabott képzést és átképzést, 
beleértve az IKT-ismereteket, a 
továbbközvetítéshez (outplacement) nyújtott 
segítséget, a vállalkozásösztönzést vagy az 
önálló vállalkozónak nyújtott támogatást,

b) különleges, korlátozott időre szóló 
jövedelem-kiegészítéseket, mint a 
munkakereséshez nyújtott juttatások, illetve 
képzési tevékenységekben résztvevő 
egyének számára nyújtott 
jövedelemtámogatásokat, továbbá ideiglenes 
bérkiegészítést olyan 50 év feletti 
munkavállalók esetében, akik elfogadják, 
hogy kevesebb fizetésért térnek vissza a 
munkaerőpiacra.

b) különleges, korlátozott időre szóló 
jövedelem-kiegészítéseket, mint a 
munkakereséshez nyújtott juttatások, illetve 
képzési tevékenységekben résztvevő 
egyének számára nyújtott 
jövedelemtámogatásokat, továbbá ideiglenes 
bérkiegészítést olyan 50 év feletti 
munkavállalók esetében, akik elfogadják, 
hogy kevesebb fizetésért térnek vissza a 
munkaerőpiacra.

(1a) Az Európai Beruházási Alap által 
működtetett, a versenyképességi és 
innovációs programot (CIP) és a Mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat támogató 
közös európai forrásokat (JEREMIE) 
erősítő mikrofinanszírozási és társadalmi 
integrációs intézkedések.

Or. en

Indokolás

Az EGF-hozzájárulások egy részét a szerkezetváltásokhoz történő alkalmazkodás 
elősegítésére irányuló hatályos intézkedések megerősítésére kellene felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 31
3. cikk a) pont

a) az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, 
mint például a munkakereséshez nyújtott 
támogatást, a pályaválasztási tanácsadást, a 
személyre szabott képzést és átképzést, 
beleértve az IKT-ismereteket, a 
továbbközvetítéshez (outplacement) nyújtott 

a) az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket, 
mint például a munkakereséshez nyújtott 
támogatást, a pályaválasztási tanácsadást, a 
személyre szabott képzést és átképzést, 
beleértve az IKT-ismereteket, a 
vállalkozásösztönzést vagy az önálló 
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segítséget, a vállalkozásösztönzést vagy az 
önálló vállalkozónak nyújtott támogatást,

vállalkozónak nyújtott támogatást, többek 
között a mikro-hiteleket;

Or. en

Indokolás

A továbbközvetítéshez (outplacement) nyújtott segítséget törölték, mivel azt a cégek gyakran a 
foglalkoztató által fizetendő elbocsátások enyhítésére használják fel. Kifejezetten megemlítik a 
mikro-hiteleket, mint hasznos eszközöket.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 32
3. cikk b) pont

b) különleges, korlátozott időre szóló 
jövedelem-kiegészítéseket, mint a 
munkakereséshez nyújtott juttatások, illetve 
képzési tevékenységekben résztvevő 
egyének számára nyújtott 
jövedelemtámogatásokat, továbbá 
ideiglenes bérkiegészítést olyan 50 év feletti 
munkavállalók esetében, akik elfogadják, 
hogy kevesebb fizetésért térnek vissza a 
munkaerőpiacra.

törölve

Or. cs

Indokolás

Ezen rendelkezés szembehelyezkedik a rendelet jogalapjának, amennyiben a társadalmi 
jólétre vonatkozik a gazdasági és társadalmi kohézió helyett. Szembehelyezkedik továbbá a 
szubszidiaritás elvével, amennyiben a közösségi intézkedés ezen esetben egyszerűen felváltja a 
tagállami intézkedést, de nem képvisel hozzáadott értéket. Végül, de nem utolsó sorban 
értelme lenne annak, hogy korlátozott EGF forrásokat az érintett vállalatok fejlesztésére és az 
elbocsátott dolgozók munkaerő-piacra lépésének javítására fordítanák.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 33
3. cikk b) pont

b) különleges, korlátozott időre szóló 
jövedelem-kiegészítéseket, mint a 

b) különleges, korlátozott időre szóló 
jövedelem-kiegészítéseket, mint a 
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munkakereséshez nyújtott juttatások, illetve 
képzési tevékenységekben résztvevő 
egyének számára nyújtott 
jövedelemtámogatásokat, továbbá ideiglenes 
bérkiegészítést olyan 50 év feletti 
munkavállalók esetében, akik elfogadják, 
hogy kevesebb fizetésért térnek vissza a 
munkaerőpiacra.

munkakereséshez nyújtott juttatások, illetve 
képzési tevékenységekben résztvevő 
egyének számára nyújtott 
jövedelemtámogatásokat.

Or. en

Indokolás

A kor alapján történő hátrányos megkülönböztetés ellentmond az EK-Szerződés 13. cikkének, 
és ezen felül a legitim célkitűzések eléréshez megfelelő és helyénvaló (v.ö.  az Európai 
Bíróságnak a C-144/04 sz. ügyben hozott ítélete).

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 34
5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállam a 2. cikkben meghatározott, 
az EGF mobilizálására vonatkozó feltételek 
teljesülésének időpontjától számított 10 
héten belül kérelmet nyújt be a Bizottsághoz 
az EGF-ből való pénzügyi hozzájárulásra 
vonatkozóan.

(1) A tagállam a 2. cikkben meghatározott, 
az EGF mobilizálására vonatkozó feltételek 
teljesülésének, de minden esetben az utolsó 
kiadás időpontjától számított 12 héten belül 
kérelmet nyújt be a Bizottsághoz az EGF-ből 
való pénzügyi hozzájárulásra vonatkozóan. 

Or. el

Indokolás

Szükség van a határidő kiterjesztésére annak érdekében, hogy elég idő álljon rendelkezésre az 
5. cikk alapján elégséges átfogó és elemzési információk megszerzésére. A határidő 
számításának megkezdését minden esetben egyértelművé kell tenni.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 35
5. cikk (2) bekezdés a) pont

a) Érvekkel alátámasztott elemzés a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások és a leépítések 

a) Érvekkel alátámasztott elemzés a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások és a leépítések 
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közötti kapcsolatról, a leépítések számának 
kimutatása, valamint magyarázat e 
leépítések kiszámíthatatlan természetéről;

közötti kapcsolatról és a leépítések 
számának kimutatása;

Or. de

Indokolás

Nagyon nehéz megállapítani, hogy a szerkezetváltozások előre láthatóak voltak, vagy sem. 
Ezen felül még az előre látható tömeges szerkezetváltozások is komoly következményekkel
járhatnak.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 36
5. cikk (5) bekezdés

(5) A (2) bekezdésben említett információk 
alapján a Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködésben – megvizsgálhatja, hogy 
az e rendelet értelmében tett pénzügyi 
hozzájárulás feltételei teljesülnek-e.

(5) A (2) bekezdésben említett információk 
alapján a Bizottság – a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül és a 
tagállamokkal együttműködésben –
megvizsgálhatja, hogy az e rendelet 
értelmében tett pénzügyi hozzájárulás 
feltételei teljesülnek-e.

Or. it

Indokolás

Fontos, hogy a rendelet megállapítsa azt az időszakot, amin belül a Bizottságnak értékelnie 
kell a pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet. 

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 37
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az EGF-ből nyújtott támogatás 
kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális
és helyi szintű intézkedéseit.

(2) Az EGF-ből nyújtott támogatás 
kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális 
és helyi szintű intézkedéseit, többek között 
az (5) bekezdéssel összhangban a 
strukturális alapok által társfinanszírozott 
intézkedéseket.
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Or. en

Indokolás

A kiegészítő jelleg és a strukturális alapok által társfinanszírozott intézkedések a (4) és (5) 
preambumulbekezdések szerint elősegíthetik az EGF támogatások és más közösségi politikák 
koherenciáját.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 38
6. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamnak biztosítania kell, hogy az 
EGF-ből hozzájárulást nyert egyedi 
cselekvések egyéb közösségi pénzügyi 
eszközökből nem részesülhetnek 
támogatásban.

(5) A tagállamnak biztosítania kell, hogy az 
EGF-ből hozzájárulást nyert egyedi 
cselekvések egyéb közösségi pénzügyi 
eszközökből nem részesülhetnek 
támogatásban, a 3. cikk (1a) bekezdésében 
meghatározott intézkedések kivételével.

Or. de

Indokolás

Lásd a 3. cikkre vonatkozó módosítási javaslat indokolását,.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 39
7. cikk

Az EGF-támogatáshoz való hozzáférésnél a 
Bizottság és a tagállamok támogatják a 
férfiak és nők közötti egyenlőséget, és 
megakadályozzák a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetést.

Az EGF egyes szakaszainak végrehajtása 
során a Bizottság és a tagállamok biztosítják
a férfiak és nők közötti egyenlőséget, és 
előmozdítják a nemek közötti egyenlőség 
integrációját.

A Bizottság és a tagállamok megtesznek 
minden szükséges lépést a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés megakadályozására az 
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EGF végrehajtásának egyes szakaszaiban, 
különös tekintettel a hozzáférésre.

Or. en

Indokolás

A módosítás összehangolja az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap általános szabályait 
megállapító tanácsi rendelet 16. cikkére vonatkozó megkülönböztetés-mentességi záradékot.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 40
10. cikk (1) bekezdés

(1) Az 5. cikk (5) bekezdésének értelmében 
elvégzett értékelés alapján, és különös 
figyelemmel a leépítések számára, a javasolt 
intézkedésekre és a becsült költségekre, a 
Bizottság a lehető legrövidebb határidőn 
belül és adott esetben a rendelkezésre álló 
források keretein belül meghatározza a 
pénzügyi hozzájárulás összegét.

(1) Az 5. cikk (5) bekezdésének értelmében 
elvégzett értékelés alapján, és különös 
figyelemmel a leépítések számára, a javasolt 
intézkedésekre és a becsült költségekre, a 
Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül és 
adott esetben a rendelkezésre álló források 
keretein belül meghatározza a pénzügyi 
hozzájárulás összegét.

Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk 
(2) bekezdésének d) pontjában említett 
becsült összköltség 50%-át.

Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk 
(2) bekezdésének d) pontjában említett 
becsült összköltség 50%-át a 
versenyképességi kritérium alá tartozó, 
illetve 70% a konvergencia kritérium alá 
tartozó régiók tekintetében.

Or. it

Indokolás

Mivel az alap feltételezhetően a globalizáció következményeinek kezelésére avatkozik be 
sürgős esetekben, a Bizottság nem várhat sokáig a pénzügyi hozzájárulás engedélyezésével 
vagy megtagadásával.  Szükség van ezért arra, hogy a rendelet meghatározza azt az 
időszakot, amin belül a Bizottságnak választ kell adnia az EGF-segítségnyújtásra irányuló 
kérelmekre.  Ezen felül, tekintettel az uniós tagállamok gazdasági fejlettségének eltérő 
szintjére, az EGF hozzájárulásoknak tükröznie kellene ezen különbségeket.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 41
10. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk 
(2) bekezdésének d) pontjában említett 
becsült összköltség 50%-át.

Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk 
(2) bekezdésének d) pontjában említett 
becsült összköltség 75%-át.

Or. el

Indokolás

Az 50%-os finanszírozási szint jelentősen korlátozó hatású, amennyiben az alap 
létrehozásának eredeti célja az, hogy a globalizáció súlyos hatásainak kitett helyi, regionális 
vagy nemzeti szintű gazdaságokkal hatékonyan szolidaritást vállaljanak.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 42
20. cikk (1) bekezdés

A 16. cikkben előírt jelentés, valamint a 
Bizottság javaslata alapján az Európai 
Parlament és a Tanács felülvizsgálhatja e 
rendeletet annak biztosítása érdekében, hogy 
az EGF szolidaritással kapcsolatos 
célkitűzése teljesüljön, és annak 
rendelkezései vegyék figyelembe a 
tagállamok gazdasági, társadalmi és területi 
jellegzetességeit.

A 16. cikkben előírt jelentés, valamint a 
Bizottság javaslata alapján az Európai 
Parlament és a Tanács felülvizsgálhatja e 
rendeletet annak biztosítása érdekében, hogy 
az EGF szolidaritással kapcsolatos 
célkitűzése teljesüljön, és annak 
rendelkezései vegyék figyelembe a 
tagállamok gazdasági, társadalmi és területi 
jellegzetességeit. Amennyiben olyan helyzet 
alakul ki, amelyben EGF célkitűzéseit nem 
teljesítik a rendelkezésre álló éves 
előirányzatok, a Bizottság javasolja azok 
kiigazítását.

Or. el

Indokolás

Szükség van arra, hogy kielemezzék az alap megfelelő működését annak megállapítása 
tekintetében, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok megfelelőek-e az eredeti célkitűzések 
eléréséhez.


