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RÖVID INDOKOLÁS

A globalizáció mélyreható értékelése nélkül vitathatatlan, hogy előnyei mellett számos 
nehézséget is okoz. Az Európai Unió természetesen erőfeszítéseket tesz az ezekre való 
reagálásra egy sor kezdeményezésen keresztül. Ugyanakkor a meglévő intézkedések és 
politikák nem teszik számára lehetővé, hogy teljes mértékben orvosolja a felmerülő 
problémákat. Ha úgy véljük, hogy a leghatékonyabb reakció a világkereskedelem 
szerkezetének zavaraira és a munkavállalókat sújtó következményeire megelőző 
intézkedéseken keresztül valósul meg, mint az új munkahelyek létrehozásába való beruházás, 
a vállalkozások támogatása és ösztönzése, a tudomány és a kutatás finanszírozásának 
fokozása, a munkaerőpiac rugalmasságának növelése, valamint az európai versenyképesség 
átfogó növekedéséhez szükséges feltételek kialakítása, mindamellett örömmel vehetjük a 
globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap (EGF) létrehozására 
vonatkozó tervezetet, több okból is.

Ha a Bizottságnak az a szándéka, hogy pozitív jelzést küldjön, és megmutassa, hogy az 
európai intézmények és az Unió tagállamai részt akarnak venni a nemzetközi kereskedelem 
fejlődésével és e fejlődésnek a munkavállalókra gyakorolt hatásaival kapcsolatos problémák 
megoldásában, akkor jóváhagyhatjuk ezt az erőfeszítést. Mindemellett tudván, hogy az EGF 
kapacitásai korlátozottak, és ezen kívül az alapra vonatkozó kritériumoknak és szabályoknak 
átláthatónak és a lehető legegyszerűbbnek kell lenniük oly módon, hogy e korlátozott 
eszközeinek ellenére is legalább bizonyos hatással bírjon. Emellett figyelembe kell venni egy 
sor tényezőt, melyek befolyásolni fogják az EGF tevékenységét és fogadtatásának módját. 
Például egyenlőség a hozzáférés terén, egyenlő feltételek és esélyek minden (kis és nagy) 
tagállam számára, lehetőség segélyek igénybevételére problémák esetén, nemcsak a nagy, 
hanem főleg a kis- és közepes vállalkozások részére, amelyek a leginkább megérzik az 
ingadozásokat, és amelyek az Európai Unió vállalkozásainak döntő többségét alkotják.

Ezek a megfontolások és mások motiválják a változtatásokat és a kiigazításokat, melyeket 
javaslunk a Bizottság által az EGF tervezetének keretében benyújtott eredeti szövegben 
elvégezni.
Az EGF segélyének jogosultsági kritériumai egy különösen vitás pontot jelentenek. Félő, 
hogy a Bizottság javaslata alapján az elbírálási egyenlőség elve sérül, ha nem veszik 
figyelembe az Európai Unió tagállamainak, valamint az EGF-től segélyt kapható 
vállalkozások méretét. Figyelembe kell venni például, hogy az Európai Unió vállalkozásainak 
99%-a kis- és középvállalkozás, és 92%-uk kevesebb mint 10 embert foglalkoztat. Ennélfogva 
kívánatosnak tűnik módosítani azt a kritériumot, hogy azok a vállalkozások kaphatnak segélyt 
az EGF-től, melyek legalább 1000 alkalmazottal rendelkeznek. Más kritériumokkal együtt, ez 
a feltétel is nehezen hozzáférhetővé tenné az alapot az Európai Unió kis tagállamai részére, 
amelyek már kifejezték fenntartásaikat a megbeszélések során.

Nem kevésbé vitás az EGF beavatkozási elve a termelés harmadik országba történő 
áthelyezése esetén. Az a tény, hogy az alap nem avatkozna be az Európai Unión belüli 
áthelyezésekből eredő munkahelyveszteségek esetén, amikor az ilyen, kedvezőbb termelési 
feltételek keresésével indokolt áthelyezések következményei hasonlóak lennének, a 
munkanélküliek közötti „hátrányos helyzetű rétegek” megjelenéséhez vezetne. Ezenkívül a 
probléma még súlyosabb lenne az Európai Unió készülő bővítésével (hamarosan Bulgária és 
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Románia). Annak is fennáll a kockázata, hogy a vállalkozások az Európai Unión kívülre 
helyezik át a termelést, ami biztosan nem áll az Unió érdekében. Ha azt akarjuk, hogy az EGF 
az előre nem látható és hirtelen gazdasági változásokra gyorsan reagáló alap legyen, akkor a 
kritériumoknak egyszerűeknek, a hitelek jóváhagyási és felhasználási eljárásainak pedig 
rendkívül rövideknek kell lenniük. Nagyon nehéz ezeket az elveket beépíteni a Bizottság 
javaslatába, jóllehet az ITRE bizottság által javasolt néhány módosítás pontosan ezt az irányt 
követi.

A vélemény előadója szerint az EGF megalakításának és később felhasználásának 
folyamatában a munkaadók, a tagállamok intézményei és a szociális partnerek aktív 
részvételének fontos szempontnak kellene lennie. Konzultációt követően véleményüket bele 
kellene iktatni a határozathozatali folyamatba. Megnövekedett figyelmet kell fordítani azon 
munkavállalók csoportjának, akik előrehaladott koruknál fogva nagy problémákkal 
szembesülnek a munkaerőpiacon, annál is inkább mivel ez a csoport folyamatosan növekszik 
az Európai Unión belül. Az 50 év körüli személyek nehezen találnak munkát, vagy váltanak 
munkahelyet. Ugyanakkor a vélemény előadója szerint nem időszerű pontosan 50 évben 
meghatározni a korhatárt, mivel az ilyen problémákkal küzdő emberek életkora e küszöb 
körül ingadozik. Ezenkívül figyelembe kell venni a különböző foglalkozások sajátosságait, 
melyekben a munkavállalókat „idősnek” és „kevésbé hasznosnak” tekintik az általában 
elfogadott korhatár elérése előtt. Az eredeti javaslat módosításai igyekeznek beiktatni a 
nemzeti jogszabályok sajátosságait, például a nyugdíjba vonulást illetően.

Az ITRE bizottság előadója szerint az EGF létezésének és beavatkozásának egy fontos 
feltételének kell lennie ezen eszköznek az eredeti célkitűzéshez viszonyított tevékenysége 
részletes és objektív értékelésének, valamint adott esetben a megszerzett tapasztalatok alapján 
a kritériumok kiigazításának (beleértve a költségvetés növelését), oly módon, hogy az EGF ne 
váljon tisztán formális és bürokratikus kezdeményezéssé, melynek nincs hasznos hatása az 
Európai Unió tagállamai és polgárai számára.

MÓDOSÍTÁSOK

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az EGF-nek egyedi, egyszeri támogatást 
kell nyújtania, hogy a komoly gazdasági 

(2) Az Európai Parlament 2006. július 5-i, 
„az EU gyáriparának megerősítésére 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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zavarokkal sújtott területeken vagy 
ágazatokban lévő munkavállalók 
munkaerőpiacra történő újbóli 
beilleszkedését megkönnyítse.

irányuló politikai keretekről - egy 
integráltabb iparpolitikai megközelítés felé” 
című állásfoglalása lendületében – mely 
üdvözli a globalizációhoz való 
alkalmazkodást elősegítő európai alap 
létrehozását, és kéri, hogy az alap kötelezze 
el magát a globalizáció miatt munkájukat 
elvesztő munkavállalók munkához való 
hozzásegítése mellett –, az EGF-nek egyedi, 
egyszeri támogatást kellene nyújtania, hogy 
a komoly gazdasági zavarokkal sújtott 
területeken vagy ágazatokban lévő 
munkavállalók munkaerőpiacra történő 
újbóli beilleszkedését megkönnyítse.

Indokolás

2006. július 4-én, „az EU gyáriparának megerősítésére irányuló politikai keretekről - egy 
integráltabb iparpolitikai megközelítés felé” című állásfoglalás megszavazásakor (előadó: az 
Európai Parlament a 33. pontban módosítás után a következő megfogalmazást fogadta el: 
„Az Európai Parlament üdvözli” a globalizációhoz való alkalmazkodást elősegítő európai 
alap létrehozását.

Módosítás: 2
2. cikk bevezető rész

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, vagy egy harmadik 
országba, illetve az Európai Unió egy 
másik, alacsonyabb munkaerő-költségű 
tagállamába történő gazdasági 
delokalizáció, melyek eredményeképpen:

Indokolás

A Bizottság által előirányzott kritérium arra ösztönözheti a vállalkozásokat, hogy inkább 
harmadik országokba helyezzék át tevékenységeiket, mint az Európai Unió többi 
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tagállamaiba, ami az Unió politikájával ellentétes lenne. Úgy határozva, hogy az alap csak 
akkor avatkozik be, ha az áthelyezés az Unión kívülre történik, igazságtalanság érzését 
keltheti azokban a munkavállalókban, akiket az Unión belüli áthelyezés vagy átszervezés miatt 
bocsátottak el. A végleges kritériumnak figyelembe kellene vennie az Európai Unió 
tagállamai között, a gazdasági fejlődés terén fennálló aránytalanságot, valamint az Unió 
következő bővítéseinek előkészületeit.

Módosítás: 3
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 250 főt elbocsátanak egy 
vállalkozáson belül, beleértve annak szállítói 
vagy készterméket előállító termelői, vagy 
szolgáltatói körében elbocsátott 
munkavállalókat, olyan régióban, ahol a 
munkanélküliség, NUTS III szinten mérve, 
magasabb, mint a nemzeti vagy uniós szint.

Indokolás

Az 1000 munkavállaló elbocsátása feltétel nehezen elérhetőnek tűnik, ha tiszteletben akarjuk 
tartani a kis- és középvállalkozások hozzáférésének egyenlőségét. Ezenkívül ez a kritérium túl 
szigorú  is az Európai Unió kis tagállamai részére.

Módosítás: 4
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 6 hónap alatt, 
egy ágazaton belül egy vagy több 
vállalkozásnál, NACE 2-es szinten mérve, 
amely a NUTS II szinten mért regionális 
foglalkoztatásnak legalább 0,5%-át képviseli

Indokolás

Az 1000 munkavállaló elbocsátása feltétel nehezen elérhetőnek tűnik, ha tiszteletben akarjuk 
tartani a kis- és középvállalkozások hozzáférésének egyenlőségét. Ezenkívül ez a kritérium túl 
szigorú  is az Európai Unió kis tagállamai részére. Az EGF hiteleinek elsősorban a 
munkanélküliséggel leginkább sújtott régiók helyzetének megoldásához kellene hozzájárulniuk 
oly módon, hogy a régiók közötti különbségek ne súlyosbodjanak.
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Módosítás: 5
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 
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 
képzést, a képesítések növelését és a 
személyre szabott átképzést, beleértve az 
IKT-ismereteket, a továbbközvetítéshez 
(outplacement) nyújtott segítséget, a 
vállalkozásösztönzést vagy az önálló 
vállalkozónak nyújtott támogatást, melyeket 
kisérő intézkedésekkel látnak el,

Indokolás

Fontos, hogy az aktív intézkedéseket kísérő intézkedésekkel lássák el, mint például a 
gyermekfelügyelet a munkavállalók szakképzése vagy átképzése esetén, különösen a nőket és 
az egyedülálló szülőket illetően. Más tekintetben a képesítések növelése gyakran egyszerűbb 
és talán kevésbé költséges – és a munkaerőpiacon keresett –, mint az átképzés, például a 
műszaki ágazatokban.

Módosítás: 6
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.

b) különleges, korlátozott időre szóló 
jövedelem-kiegészítéseket, mint a 
munkakereséshez nyújtott juttatások, illetve 
képzési tevékenységekben résztvevő 
egyének számára nyújtott 
jövedelemtámogatásokat, továbbá ideiglenes 
bérkiegészítést az idős munkavállalók 
esetében, figyelembe véve a különböző 
szakmák jellegzetességeit és a nemzeti 
sajátosságokat.

Indokolás

A munkavállalókat nem kellene a munkaerőpiacra kevesebb fizetésért való visszatérésre 
ösztönözni olyan ideiglenes jövedelem-kiegészítésekért cserében, melyek nem jelentenek 
hosszú távú perspektívákat. Nem célszerű pontos korhatárt (50 év) meghatározni, mivel a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel küzdő munkavállalók életkora szélesebb értékek között 
ingadozik, a különböző szakmák jellegzetességei és a nemzeti sajátosságok függvényében.
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Módosítás: 7
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 haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot, amint teljesítette a 2. cikkben 
meghatározott, az EGF mobilizálására 
vonatkozó feltételeket, és ezután 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.

Indokolás

E módosítás célja az előkészületek felgyorsítása és az EGF gyorsabb mobilizálásának 
lehetővé tétele az alap célkitűzésének megfelelően, amely gyors reakció lehetővé tétele a 
nemzetközi kereskedelem szerkezetében bekövetkezett globális változások miatt kialakult 
zavarokra. Ezenkívül átfogó képet ad azokról a pénzügyi eszközökről, amelyeket az alapnak 
kell felszabadítania.

Módosítás: 8
5. cikk (2) bekezdés f) pont

f) A szociális partnerekkel folytatott 
konzultáció érdekében végzett eljárásokat;

f) A szociális partnerekkel folytatott 
konzultáció érdekében végzett eljárásokat, 
valamint azok álláspontjait;

Indokolás

A javasolt módosítás megerősíti a szociális partnerek szerepét, felelőssé és érdekeltebbé teszi 
őket az EGF hiteleinek felosztása keretében zajló döntéshozatalban.

Módosítás: 9
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az EGF-ből nyújtott támogatás 
kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális 

(2) Az EGF-ből nyújtott támogatás 
kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális 
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és helyi szintű intézkedéseit. és helyi szintű intézkedéseit, valamint a 
Közösség egyéb pénzügyi eszközeiből 
származó strukturális segélyeket.

Indokolás

Az eredeti javaslat szövege nem veszi eléggé figyelembe az EGF célkitűzését, amely a 
Közösség azon meglévő politikáinak és pénzügyi eszközeinek kiegészítése, melyek célja a 
világgazdaság alakulására történő reagálás.

Módosítás: 10
8. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság kezdeményezésére az alap 
felhasználható az ennek a rendeletnek a 
végrehajtásához szükséges nyomon 
követéssel, információval, adminisztratív és 
technikai segítségnyújtással, pénzügyi 
ellenőrzéssel, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések 
finanszírozására. E célra legfeljebb az adott 
évben rendelkezésre álló pénzügyi források 
0,35%-a fordítható.

(1) A Bizottság kezdeményezésére az alap 
felhasználható az ennek a rendeletnek a 
végrehajtásához szükséges nyomon 
követéssel, információval, adminisztratív és 
technikai segítségnyújtással, pénzügyi 
ellenőrzéssel, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések 
finanszírozására. E célra legfeljebb az adott 
évben rendelkezésre álló pénzügyi források 
0,30%-a fordítható.

Indokolás

A javasolt határérték túl magasnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy az Európai Bizottság 
technikai segélyének összege a következő évekre 0,25% a strukturális alapok keretében és 
0,20% a szolidaritási alap keretében.

Módosítás: 11
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 a lehető legrövidebb határidőn 
belül, legkésőbb hat héttel az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesüléséről szóló kérelem beérkezését 



PE 376.439v01-00 10/10 PA\623015HU.doc

HU

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

követően, 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 70%-át.

Indokolás

Tekintve, hogy az Európai Unió olyan segélyéről van szó, melynek célja, hogy a tagállamok 
részére lehetővé tegye a nemzetközi kereskedelem szerkezetében bekövetkezett zavarok 
következményeinek sürgős orvoslását, a tagállamok, főleg a kisméretűek, nem fognak mindig 
azonnal rendelkezni a társfinanszírozáshoz szükséges költségvetési eszközök mennyiségével. A 
maximális határidő meghatározása a Bizottság határozatára az EGF-től kért segélyek 
elbírálási eljárásának gyorsítását szolgálja.

Módosítás: 12
12. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság a javaslatokat összesítve 
nyújtja be a költségvetési hatóságnak.

Minden év július 1-jén legalább az éves 
maximum EGF-összeg egynegyedének 
rendelkezésre kell állnia az év végéig 
felmerülő igények fedezése érdekében.

(2) A Bizottság indokolt esetben a 
javaslatokat összesítve nyújthatja be a 
költségvetési hatóságnak.
Minden év szeptember 1-jén legalább az 
éves maximum EGF-összeg egynegyedének 
rendelkezésre kell állnia az év végéig 
felmerülő igények fedezése érdekében.

Indokolás

A javaslatok indokolatlan összesített benyújtása feleslegesen késleltetheti az elfogadás és a 
pénzügyi segély kiutalásának eljárásait, ami ellentétes az EGF célkitűzéseivel, amely a 
nemzetközi kereskedelem szerkezetében bekövetkezett zavarokra adandó gyorsreagálású 
eszköz. A hivatkozási időpont szeptember 1-re történő módosításával biztosítani kellene, hogy 
a naptári év végéig elegendő rendelkezésre álló EGF-hitel legyen.


