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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával 
összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodásra1, és különösen annak 28. pontjára,

– tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. 
december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2 (EGAA-rendelet),

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
véleményére (A7-0000/2009),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket 
ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális 
változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak az újbóli munkaerő-piaci 
beilleszkedéshez,

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek – a 
2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági 
közös nyilatkozattal összhangban, és az alap igénybevételéről szóló határozatok 
elfogadása tekintetében kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodást –dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és 
leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani,

C. mivel Belgium és Írország pénzügyi támogatást kért olyan esetek tekintetében, mint a 
textilipari ágazatban a Kelet- és Nyugat-Flandria3 és Limburg4 belga régiókban, valamint 
a számítógépgyártás területén az ír Limerick, Clare és Észak Tipperary megyékben, 
valamint Limerick városában5 bekövetkezett elbocsátások,

D. mivel mindkét kérelem megfelelt az EGAA-rendeletben meghatározott követelménynek,

E. mivel az ír kérelem esetében a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság további tájékoztatást 

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles
5 EGF/2009/008 IE/Dell
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kért a Bizottságtól,

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételének felgyorsítására;

2. emlékezteti az intézményeket az Alap igénybevételére vonatkozó döntések 
zökkenőmentes és gyors eljárás alkalmazásával történő meghozatalára vonatkozó 
kötelezettségvállalásukra; ezzel biztosítva egy egyszeri, időben korlátozott egyéni 
támogatást, mely a globalizáció eredményeként elbocsátott munkavállalók megsegítésére 
irányul;

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak valamennyi rendelkezésére álló eszközt fel kell 
használnia, hogy szembenézzen a globális pénzügyi és gazdasági válság 
következményeivel; megjegyzi, hogy ebben az összefüggésben az EGAA létfontosságú 
szerepet játszhat az elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli 
beilleszkedésében; 

4. hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkének értelmében biztosítani kellene, hogy 
az EGAA segítse az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy 
az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti sem azokat az intézkedéseket, amelyek 
meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján a vállalkozások felelőssége, 
sem a különböző szektorok és társaságok átszervezésére irányuló intézkedéseket;

5. figyelmezteti a Bizottságot az EGAA igénybevételével összefüggésben, hogy ne 
helyezzen át módszeresen kifizetési előirányzatokat  az Európai Szociális Alapból, hiszen 
az EGAA-t különálló, egyedi eszközként hozták létre, mely saját célokkal és határidőkkel 
rendelkezik;

6. emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret költségvetési 
felülvizsgálata során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és egyéb különböző 
eszközök általános értékelésével összefüggésben;

7. megjegyzi, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság megvizsgálta a Bizottság 
javaslatát, és nincs ellenvetése a Belgium által benyújtott kérelmeket illetően, mivel a 
Dell-ügy vonatkozásában benyújtott ír kérelem esetében felvilágosítást kért a Bizottságtól;

8. felméri a Bizottság válaszának mind a jogi, mind a pénzügyi eszközökre gyakorolt 
következményeit végső döntésének meghozatala előtt; 

9. elvárja a Bizottságtól, hogy ezek után a jelenlegi nehézségek figyelembevétele mellett, 
külön dokumentumokban nyújtsa be az EGAA igénybevételére vonatkozó 
határozattervezeteit: külön határozattervezetet minden tagállami kérelemhez;

10. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt határozatot;

11. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és intézkedjék 
annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;
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12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, beleértve annak mellékletét is, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak.



PE430.363v02-00 6/11 PR\793827HU.doc

HU

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2009. október xx.

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával 
összhangban történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 
17-i intézményközi megállapodásra1, és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. 
december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, és különösen 12. 
cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azért hozták létre, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból 
eredő fő strukturális változások következményei által sújtott, munkájukat vesztett 
munkavállalóknak, és segítséget nyújtson számukra a munkaerőpiacra történő ismételt 
beilleszkedéshez.

(2) A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az 
olyan munkavállalók támogatásával, akik a pénzügyi és gazdasági világválság miatt 
veszítették el állásukat.

(3) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 
500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4) 2009. május 5-én Belgium a textilipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel két 
kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevételére. E kérelmek eleget tesznek az 
1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás 
meghatározásához kapcsolódó követelményeknek, ezért a Bizottság 9 198 874 EUR
felhasználását javasolja.

(5) Írország a számítógépgyártás területén történt elbocsátásokra tekintettel 2009. június 
29-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelem eleget tesz 
az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás 

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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meghatározásához kapcsolódó követelményeknek, ezért a Bizottság 14 831 050 EUR
felhasználását javasolja.

(6) (6) Az EGAA-t tehát a Belgium és Írország által benyújtott kérelemre történő 
pénzügyi támogatás folyósítása érdekében mobilizálni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Unió 2009. évi általános költségvetésének keretein belül mobilizálni kell az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy a 24 029924 EUR összeg a 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én. 

Az Európai Parlament részéről A Tanács részéről
az elnök az elnök
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INDOKOLÁS

I. Háttér
Az európai globalizációs alkalmazkodási alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást 
nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő fő strukturális változások 
következményei által sújtott munkavállalóknak. 
A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 28. pontja rendelkezéseinek, valamint 
az 1927/2006/EK rendelet2 12. cikkének megfelelően az Alap nem haladhatja meg az 500 
millió eurót, amelyet az előző év összes kiadásának felső határa alatti tartalékkeretből és/vagy 
az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzataiból vonnak le, kivéve az 1b. 
fejezethez kapcsolódókat. A megfelelő összegeket tartalékként bevezetik a költségvetésbe, 
amint az elegendő tartalékkereteket és/vagy törölt kötelezettségvállalásokat azonosították.

Ami az eljárást illeti, az Alap aktiválása érdekében a Bizottság – egy kérelem pozitív 
elbírálása esetén – az Alap mobilizálására irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési 
hatóságnak, és ugyanakkor benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet. Ezzel 
egy időben háromoldalú egyeztetés szervezésére is sor kerülhet annak érdekében, hogy 
megegyezés szülessék az Alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú 
egyeztetés egyszerűsített formát ölthet.

II. A jelenlegi helyzet: А Bizottság javaslata 
Ez a javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) összesen 24 029 924 
euró Belgium és Írország javára való mobilizálásáról szól, a belga textilipar, illetve az ír 
számítógépgyártás területéről elbocsátott dolgozóknak nyújtott támogatás biztosítása 
érdekében.
Mivel mindkét kérelmet 2009. május 1-je után nyújtották be, azokat az Európai Parlament és 
a Tanács 2009. június 28-i az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról 
szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló 546/2009/EK rendeletében lefektetett új 
szabályok alapján bírálták el.
A belga kérelmet a 2. cikk b) pontja alapján nyújtották be: legalább 500 főt bocsátanak el 
kilenchónapos időszak alatt, különösen kis- és középvállalkozásoknál, egy NACE 2-es 
ágazatban egy régióban vagy két egymással határos régióban NUTS II szinten,
Az ír kérelmet a 2. cikk a) pontja alapján nyújtották be: legalább 500 főt bocsátanak el 
négyhónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve annak a 
beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat is, vagy
A Bizottságnak 2009. május 5-én benyújtott – és 2009. június 29-én kiegészítő tájékoztatással 
ellátott – belga kérelmek (EGF/2008/004/BE/Oost en West Vlaanderen textil és 
EGF/2009/005/Limbourg textil) 46 textilipari vállalatnál 2 199 elbocsátásról számolnak be, 
valamennyi két egymással összefüggő NUTS II szintű régióban, Kelet- és Nyugat-
Flandriában, valamint a NUTS II szintű Limburg régióban található.  A belga hatóságok 
9 198 874 eurót kérvényeztek az Alapból.

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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Az ír kérelmet (EGF/2009/008/IE/Dell) 2009. június 29-én nyújtották be a Bizottságnak, majd 
kiegészítő tájékoztatással látták el, mely július végén érkezett meg a Bizottsághoz. A kérelem 
2 840, a Dell Ireland cégnél történt elbocsátásra vonatkozik (Közép-Nyugat NUTS 3 szintű 
régiója, mely magába foglalja Limerick, Clare és Észak Tipperary megyéket, valamint 
Limerick városát), amelyek közül 2 400-at érint a támogatás.
Írország 14 831 050 eurót kérvényezett az EGAA-ból.

Az Alap mobilizálása érdekében a Bizottság 24 029 924 euró te l jes  összegű, 
kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott 
be a költségvetési hatóságnak (DEC32/2009) az EGAA 40 02 43 kötelezettségvállalási 
tartaléksorából és az Európai Szociális Alap kifizetésekre irányuló költségvetési sorából (04 
02 17 – ESZA Konvergencia) az EGAA 04 05 01 kötelezettségvállalási és kifizetési 
költségvetési sorába való átcsoportosítás tekintetében.
Az intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 500 millió eurós felső határig 
engedélyezi. Ez 2009-ben az Alap mobilizálására irányuló negyedik kérelem. Eddig három 
kérelmet fogadtak el 2009-es támogatásra – összesen 13 077 700 euró értékben –
Spanyolország, Portugália, Németország javára, valamint a Bizottság szakmai 
segítségnyújtására.

A jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (6) bekezdése értelmében minden év 
szeptember 1-jén legalább 125 millió eurónak (25%) kell rendelkezésre állnia az év végéig 
felmerülő szükségletek fedezésére. A 2009-ben már lekötött összeg levonása után 
486 922 300 euró áll rendelkezésre.

A kérelmek áttekintése – 2009-es költségvetés

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA): 

Hivatkozási 
szám

Tagállam
Eset EGAA-

hozzájárulás (€)
Elbocsátások

EGF/2008/004
Spanyol-
ország

Autóipar /
Kasztília és León, valamint 
Aragónia 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Bizottság Szakmai segítségnyújtás 690 000 ---

EGF/2008/005
Spanyol-
ország Textilipar / Katalónia 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugália Textilipar / Norte-Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Németország Mobiltelefon–ágazat (Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Belgium Textília
Kelet- és Nyugat-Flandria és 
Limburg régiók 9 198 874 2 199

EGF/2009/008 Írország Számítógépgyártás / Közép-
Nyugat régió (Limerick, 14 831 050 2 400
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Clare, Észak Tipperary 
megyék és Limerick városa)

ÖSSZESEN

Tartalékkeret

37 107 624

462 892 376
N.B. Megjegyzés: az Alap nem haladhatja meg az évi maximum 500 millió eurót.

III. Az eljárás
A Bizottság – a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjának megfelelően –
átcsoportosítási kérelmet1 nyújtott be annak érdekében, hogy a 2009. évi költségvetésbe külön 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat vegyenek fel.

Az EGAA igénybevételére vonatkozó határozatra irányuló bizottsági javaslatot illetően 
folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapot képező jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése 
alapján egyszerűsített formát is ölthet (levélváltás), kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem 
jut egyezségre.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottsággal (EMPL) kötött belső megállapodás szerint az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap végrehajtására vonatkozó konstruktív támogatás 
és közreműködés biztosítása érdekében e bizottságot be kell kapcsolni a folyamatba.
Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága a kérelmek értékelését követően 
e jelentéshez csatolt véleményében kifejtette nézeteit az Alap mobilizációjáról.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. július 17-i egyeztető ülésén elfogadott 
közös nyilatkozat megerősítette a gyors eljárás biztosításának fontosságát, megfelelően 
figyelembe véve az Alap mobilizálására vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos 
intézményközi megállapodást.

                                               
1 DEC 32/2009, 2009. szeptember 18.
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