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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai globalizációs kiigazítási 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 felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról (Franciaország EGF/2009/019 FR/Renault referenciaszámú 
kérelme)
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011),

– 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 (2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás) 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 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjában említett 
háromoldalú egyeztetésre,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

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, és támogassa az újbóli 
munkaerő-piaci beilleszkedésüket, 

B. mivel a 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült 
az olyan munkavállalók támogatásával, akiket a pénzügyi és gazdasági világválság 
közvetlen eredményeként bocsátottak el,

C. 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 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló 
határozatok elfogadása tekintetében,

D. mivel Franciaország a Renault s.a.s. vállalatnál és hét gépjárműipari beszállítójánál történt 
                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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4445 elbocsátásra (amelyek közül 3582 jogosult támogatásra) tekintettel támogatást 
igényelt, 

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

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási és 
költségvetési intézkedések javítására az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében;
nagyra értékeli ezzel összefüggésben a Parlament támogatások kiutalásának 
felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett 
eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem 
támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az alap igénybevételére irányuló javaslattal 
együtt nyújtsák be; reméli, hogy az EGAA soron következő felülvizsgálatának keretében 
tovább tökéletesítik az eljárást, és az alap hatékonyabb, átláthatóbb és láthatóbb lesz;

2. emlékeztet az intézmények kötelezettségvállalására, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást 
biztosítsanak az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, 
időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és 
gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul; kiemeli 
az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók ismételt munkaerő-piaci 
beilleszkedésében;

3. hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az 
EGAA segítse az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; hangsúlyozza 
továbbá, hogy az EGAA által támogatott intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a hosszú 
távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem 
helyettesítheti sem a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok 
felelősségi körébe tartozó fellépéseket, sem a vállalatok vagy ágazatok 
szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

4. 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; megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását, hogy az 
éves jelentések is tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;

5. üdvözli, hogy a Parlament többszöri kérését követően első ízben a 2011-es 
költségvetésben 47 608 950 euró összegű kifizetési előirányzat szerepel a 04 05 01. 
jogcímcsoport (Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)) alatt; 
emlékeztet rá, hogy az EGAA-t külön speciális eszközként hozták létre saját 
célkitűzésekkel és határidőkkel, és hogy ezért olyan elkülönített előirányzatokra van 
szüksége, amelyekkel elkerülhetőek a múltban történtekhez hasonló átcsoportosítások, 
amelyek végzetesek lehetnek a különböző szakpolitikai célkitűzések megvalósítására 
nézve;

6. üdvözli, hogy a 2011. évi második költségvetés-módosítás útján 50 000 000 euró 
átcsoportosításra kerül az EGAA 04.05.01 költségvetési sorára, amely az ezen kérelemben 
igényelt összegre fog fedezetet biztosítani;
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7. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

8. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon 
közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és 
a Bizottságnak.
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(dátum)

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. pontja 
alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2009/019 FR/Renault” 
referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

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 és különösen annak 
12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára3,

mivel:
(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy 

kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben 
bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak 
a munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez.

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

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

(4) Franciaország a Renault s.a.s. vállalatnál és hét beszállítójánál történt elbocsátásokra 
tekintettel 2009. október 9-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, 
majd 2011. január 25-ig további információval egészítette ki azt. A kérelem megfelel 
az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására 
vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 24 493 525 euró 
rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
3 HL C […]., […]., […]. o.
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(5) Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Franciaország által benyújtott kérelem alapján 
történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból (EGAA) 24 493 525 euró összeget vesznek igénybe 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Kelt [Brüsszelben/Strasbourgban], […]-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
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INDOKOLÁS

I. Előzmények
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő 
támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások 
következményei által sújtott munkavállalóknak. 

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 28. pontja, valamint az 1927/2006/EK 
rendelet2 12. cikke rendelkezéseinek megfelelően az alap összege nem lépheti túl az
500 millió eurót, amelyet az előző év összes kiadásának felső határa alatti tartalékkeretből 
és/vagy az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzataiból fedeznek, kivéve az 1b. 
fejezethez kapcsolódókat. A megfelelő összegeket tartalékként vezetik be a költségvetésbe, 
amint a szükséges kerettartalékot és/vagy törölt kötelezettségvállalásokat meghatározták.
Ami az eljárást illeti, az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása 
esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és 
ugyanakkor benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Ezzel egy időben 
háromoldalú egyeztetésre is sor kerülhet annak érdekében, hogy megegyezés szülessen az 
alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú egyeztetés egyszerűsített 
formát ölthet.

II. A jelenlegi helyzet: a Bizottság javaslata

2011. július 11-án a Bizottság egy új, határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap Franciaország javára történő igénybevételére, hogy 
támogassa a pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalók 
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2011. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenharmadik kérelem, és az EGAA-ból 
összesen 24 493 525 euró igénybevételére irányul Franciaország javára. A kérelem 4445 
elbocsátásra vonatkozik (amelyek közül 3582 jogosult támogatásra), melyekre a Renault s.a.s. 
vállalatnál és hét gépjárműipari beszállítójánál került sor a 2009. április 1-től 2009. július 31-
ig tartó négy hónapos referenciaidőszakban.

A Franciaországtól érkező EGF/2009/019 FR/ Renault kérelmet 2009. október 9-én nyújtották 
be a Bizottsághoz, és 2011. február 10-ig további információkkal egészítették ki. A kérelem 
az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumon alapul, amely 
azt szabja feltételül, hogy legalább 500 főt bocsássanak el négyhónapos időszak alatt egy 
vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve annak a beszállítói vagy termelési-értékesítési 
láncban lejjebb lévő termelői körében elbocsátott munkavállalókat is. A kérelem arra 
hivatkozik, hogy a 2009. április 1. és 2009. július 31. közötti négyhónapos 
referenciaidőszakban 1384 főt, a referenciaidőszakon kívül – de ugyanannak az önkéntes 
létszám-leépítési tervnek a keretében – további 3061 főt bocsátottak el a Renault s.a.s. 
vállalattól és hét beszállítójától.

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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A személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozott csomagjára tehát összesen 3582 dolgozó 
jogosult. Ez a szám a Renault-tól és hét beszállítójától 2009. április 1-je és 2009. július 31-e 
között elbocsátott 1384 személyt, valamint azt a további 2198 személyt foglalja magában, 
akiket a 3a. cikk b) pontja alapján ugyanazon nyolc vállalattól a referenciaidőszak előtt, 
illetve után bocsátottak el.  Az EGAA-rendelet e cikke lehetővé teszi, hogy a 2. cikk a) 
pontjában meghatározott időszak előtt vagy után elbocsátásra kerülő munkavállalók 
részesüljenek az EGAA által társfinanszírozott személyre szabott szolgáltatásokból, feltéve, 
hogy az elbocsátásokra a tervezett elbocsátások általános bejelentése után került sor, és 
egyértelmű okozati összefüggés mutatható ki az elbocsátásokat a referenciaidőszak alatt 
kiváltó eseménnyel. A Renault s.a.s. és hét beszállítója esetében a referenciaidőszakon kívüli 
3582 elbocsátás az önkéntes létszám-leépítési terv eredménye volt.

A Bizottság egyik értékelési kritériuma az elbocsátások és a világkereskedelemben 
bekövetkezett fő strukturális változások, illetve a pénzügyi válság közötti összefüggés 
vizsgálata volt, amely ebben az esetben a Renault-t sújtó, 2008 óta növekvő hitelköltségeket 
és szigorodó hitelfeltételeket jelent. Ez, valamint a Renault gépjárművek iránt mutatkozó 
igény visszaesése vezetett a Reanult gazdasági helyzetének romlásához.

A francia hatóságok szerint a pénzügyi és gazdasági válság, valamint annak a gépjármű-
ágazatra gyakorolt hatása nem volt előre látható.

A Bizottság értékelése figyelembe vette a térség, valamint az érintett hatóságok és érdekeltek 
leírását is. A kérelemben szereplő elbocsátásokra elsősorban Franciaország három régiójában 
került sor: Ile-de-France (53 %), Haute-Normandie (29,5 %) és Nord-Pas-de-Calais (12,5 %). 
Ile-de-France régióban az elbocsátásokra főként a Guyancourt Aubevoie-i üzemben (941) 
került sor, és mivel ez a párizsi régiót érinti, a munkanélküliségi ráta aránylag alacsony 
(4,7 %, illetve 5,9 %), a foglalkoztatás szintje pedig összességében emelkedik (2003 és 2007 
között 3,6 %-kal, illetve 5,2 %-kal nőtt), míg a feldolgozóiparban csökken a foglalkoztatás 
(ugyanezen időszak alatt 3,9 %-kal, illetve 15,2 %-kal esett vissza). Haute-Normandie 
régióban az elbocsátásokra Rouen mellett, Cléonban (334) és Le Havre mellett, Sandouville-
ben (887) került sor. Ez utóbbi régiót különösen súlyosan érintette az ipari termelés 
visszaesése (az ipari munkahelyek számának 8,9 %-os csökkenése 2003 és 2007 között), így 
kevesebb lehetőséget kínál az elbocsátott munkavállalóknak. Nord-Pas-de-Calais-ban az 
elbocsátások főként Douaiban (306) és Maubeuge-ben (153) következtek be. Ezek a 
települések olyan területeken fekszenek, ahol már eddig is magas volt a munkanélküliségi ráta 
(13,8 % és 15,5 %, szemben a 9,1 %-os országos munkanélküliségi rátával). 

A személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagja, amely összhangban van a 
strukturális alapokból finanszírozott fellépésekkel, intézkedéseket tartalmaz annak a 4445 
munkavállalónak a támogatására, akik önként jelentkeztek arra, hogy elhagyják a vállalatot, 
és különösen a támogatásra jogosult 3582 munkavállaló megsegítésére. Az elbocsátott 
munkavállalók 2008. október 15. óta részesülnek e szolgáltatásokban.

Az EGAA igénybevételére benyújtott jelenlegi kérelem a „Projet Renault Volontariat” (a 
Renault önkéntes létszám-leépítési terv) alábbi két összetevőjére vonatkozik, amelyek a
vállalatot önként elhagyó 4445 munkavállaló közül 3582 támogatására irányulnak:

1. „projet professionnel ou personnel” (szakmai vagy személyes projekt megvalósítása) 
2. „congé de reclassement” (átképzési szabadság) 
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Az első lehetőség azon munkavállalók számára alkalmas, akik már tudják, hogy mit 
szeretnének csinálni, és céljuk eléréséhez átmeneti segítségre (pl. tanácsadásra, képzésre stb.) 
van szükségük. Az átképzési szabadság azon munkavállalóknak áll rendelkezésére, akik 
hajlandóak akár kilenc hónapot vagy akár annál többet is átképzésre fordítani, miközben 
tanácsadást és iránymutatást is kapnak. Mindkét rendszer azt a lehetőséget is magában 
foglalja, hogy az elbocsátott munkavállaló vállalkozást indít. 2910 munkavállaló választotta a 
második lehetőséget, és 679 az elsőt.

Az átképzési szabadság esetében (a Code du Travail L1233-71. cikke) egy 1000-nél több főt 
alkalmazó munkaadó legalább négy és legfeljebb kilenc hónapig köteles az ugyanott 
meghatározott intézkedéseket kínálni. A fenti törvény értelmében az említett időtartam 5–9. 
hónapja nem kötelező, ezért az EGAA-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően erre az 
időtartamra EGAA-hozzájárulást lehet igényelni. A Renault úgy döntött, hogy az 
intézkedéseket akár kilenc hónapon keresztül is elérhetővé teszi a munkavállaló 
foglalkozásától, beosztásától és munkavégzésének helyétől függően. A kérelem az átképzési 
szabadság tekintetében nem tartalmaz kiadási tételt a rendszer első négy hónapjára, amely a 
törvény által előírt minimum, továbbá minden olyan egyéb időszak is ki van belőle zárva, 
amelyre még vonatkozik a munkavállalók felmondási ideje.

Az akár az első, akár a második lehetőséget választó munkavállalók számára az alábbi 
szolgáltatások állnak rendelkezésre:

 tanácsadási szolgáltatások az álláskeresés és a rendelkezésre álló képzések 
tekintetében; 

 képzési intézkedések – az elbocsátott munkavállalók terveitől függően. A második 
lehetőséget választó munkavállalók esetében az intézkedések az átképzési szabadság 
kilenc hónapját is meghaladhatják.

 az átképzési szabadság idejére biztosított támogatás – a korábbi fizetés 65 %-ának 
megfelelő, az átképzési szabadság végéig folyósított havi juttatás. A Renault 
sandouville-i üzeméből elbocsátott munkavállalók legutolsó fizetésük 100 %-át 
kapják hat hónapig. Az EGAA minden munkavállaló esetében arányosan folyósítja a 
támogatást;

 vállalkozás alapításához nyújtott támogatás – ez az intézkedés mindkét lehetőség 
esetén rendelkezésre áll, összege a vállalkozás indításával kapcsolatos beruházások 
tekintetében 12 000 eurót, a hitelek után fizetendő kamatok tekintetében 1500 eurót, a 
bejegyzési díjak tekintetében pedig 500 eurót tehet ki. További 3000 euró folyósítható 
olyan munkavállaló alkalmazásáért, aki az ezen kérelem által érintett, támogatásra 
jogosult munkavállalók csoportjába tartozik.

Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében az EGAA végrehajtásához kapcsolódó költségek 
előkészítő, valamint tájékoztatási és népszerűsítési tevékenységeket is takarnak.

A francia hatóságok által ismertetett intézkedések az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott támogatható tevékenységek közé sorolható aktív munkaerő-piaci 
intézkedéseknek minősülnek. A 24 493 525 eurós EGAA-hozzájárulás a becsült összköltség 
(37 682 346 euró) 65 %-át fedezi.

A Renault eleget tett annak a követelménynek, hogy a szociális partnerekkel a folyamat során 
végig konzultálni kell.  
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Ami az irányítási és ellenőrzési rendszereket illeti, Franciaország tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy a pénzügyi hozzájárulást a Gazdasági, Ipari és Munkaügyi Minisztérium „Délégation 
générale à l'emploi et à la formation professionnelle” (DGEFP) egységén belül a „Mission du 
Fonds National de l'Emploi” (FNE) fogja kezelni. 

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott be a 
költségvetési hatóságnak, melynek értelmében az EGAA-tartalékból (40 02 43) 
kötelezettségvállalási előirányzatok formájában 24 493 525 euró átkerül a 04 05 01-es 
„Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap”jogcímcsoportba.

Az előadó üdvözli, hogy a Parlament többszöri kérését követően most első ízben a 2011-es 
költségvetésben 47 608 950 euró összegű kifizetési előirányzat szerepel „Az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap” jogcímcsoport alatt, valamint üdvözli a 04 05 01-es 
költségvetési tétel összegének 50 000 000 euróval történő, a 2011. évi második költségvetés-
módosításban javasolt növelését.

Emlékeztet rá, hogy az EGAA-t külön speciális eszközként hozták létre saját célkitűzésekkel 
és határidőkkel, és hogy ezért olyan elkülönített előirányzatokra van szüksége, amelyekkel 
elkerülhetők a – korábbiakhoz hasonló – más költségvetési sorokból történő 
átcsoportosítások, amelyek végzetesek lehetnek a különböző szakpolitikai célkitűzések 
megvalósítására nézve. 
2011-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenharmadik javaslat, amelyet a költségvetési 
hatósághoz benyújtottak. Ennek következtében a jelenleg igényelt összegnek 
(24 493 525 euró) a rendelkezésre álló előirányzatokból történő levonása után 2011 végéig 
további 428 705 608 euró áll rendelkezésre. Ez a támogatási összeg lehetővé teszi, hogy – az 
EGAA-rendelet 12. cikkének (6) bekezdésében szereplő előírással összhangban – 2011 utolsó 
négy hónapjában az EGAA-ra elkülönített éves maximális összeg több mint 25%-a továbbra 
is rendelkezésre álljon támogatások kifizetésére.

III. Eljárás

A Bizottság – a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjának megfelelően –
átcsoportosítási kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a 2011. évi költségvetésbe külön 
kötelezettségvállalási előirányzatokat vezessenek be.

Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott 
háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján 
egyszerűsített formát is ölthet, kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot (EMPL) be kell 
vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújtson és hozzájáruljon az Alaphoz 
benyújtott kérelmek elbírálásához.

Az Európai Parlament EMPL bizottsága az értékelést követően az e jelentéshez csatolandó 
levelében fejti majd ki nézeteit az alap igénybevételéről.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott 
közös nyilatkozata az Alap igénybevételéről szóló határozatok elfogadására vonatkozóan 
megerősítette a gyors eljárás biztosításának fontosságát az intézményközi megállapodás 
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tiszteletben tartása mellett.


