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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 (Dánia „EGF/2010/017 Midtjylland Machinery” referenciaszámú 
kérelme)
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011),

– 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 Dánia a Midtjylland (DK04) NUTS II régiójában a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 
                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.



PE469.853v01-00 4/10 PR\873741HU.doc

HU

28. ágazatban („Gép, gépi berendezés gyártása”) működő hat vállalatnál történt 813 
elbocsátásra (amelyek közül 325 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 (Dánia „EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery” 
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) Dánia Midtjylland (DK04) NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2. rendszer 
szerinti 28. ágazatban („Gép, gépi berendezés gyártása”) működő hat vállalatnál 
történt elbocsátásokra tekintettel 2010. május 11-én az EGAA igénybevételére 
irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2011. március 21-ig további információkkal 
egészítette ki azt. A kérelem megfelel az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a 
pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.
A Bizottság ezért 3 944 606 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 Dánia 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) 3 944 606 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 Dánia javára történő igénybevételére, hogy támogassa a 
pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra 
történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2011. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizennegyedik kérelem, és az EGAA-ból 
összesen 3 944 606 euró igénybevételére irányul Dánia javára. A kérelem 813 elbocsátásra 
vonatkozik (amelyek közül 325 jogosult támogatásra), melyekre Dánia Midtjylland (DK04) 
NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 28. ágazatban („Gép, gépi 
berendezés gyártása”) működő hat vállalatnál került sor a 2010. június 6-tól 2010. március 6-
ig tartó kilenchónapos referenciaidőszakban. 

A Dániától érkező EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery kérelmet 2010. május 11-én 
nyújtották be a Bizottsághoz, és 2011. március 21-áig további információkkal egészítették ki. 
A kérelem az EGAA-rendelet 2. cikkének b) pontjában foglalt beavatkozási kritériumon 
alapul, amely azt szabja feltételül, hogy legalább 500 főt bocsássanak el négyhónapos időszak 
alatt egy régióban vagy két egymással határos tagállami NUTS II szintű régióban egyazon 
NACE rev. 2-es ágazatban működő vállalatoknál.

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 az uniós szélturbinagyártó ágazatot sújtó, a 
globalizáció miatt bekövetkező szerkezeti változások súlyosan negatív hatásához kapcsolódik.
                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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A dán hatóságok azzal érvelnek, hogy Midtjyllandban a foglalkoztatás csökkenése a 
szélenergia-ágazatnak az elbocsátásokat megelőző időszakban bekövetkezett gyors expanziója 
miatt nem volt előre látható.  
A Bizottság értékelése figyelembe vette a térség, valamint az érintett hatóságok és érdekeltek 
leírását is. Midtjylland Dánia öt régiója közül a legnagyobb területű, illetve a második 
legnépesebb régió. Ringkøbing-Skjern településen a munkavállalók sokkal nagyobb 
részaránya dolgozik a vas- és acélipari ágazatban, amelybe a szélturbinák gyártása is tartozik, 
mint Dánia egészében (19 % szemben 6 %-kal), ami kiszolgáltatottabbá teszi a régiót az 
ágazat negatív változásainak. Dánia szerint az elbocsátások várható hatása a helyi 
foglalkoztatásra jelentős lesz; Ringkøbing-Skjern településen az érintett munkavállalók 
bejelentett elbocsátása az összes munkahely 2,5 %-át képviseli.   
A személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagja, amely összhangban van a 
strukturális alapokból finanszírozott fellépésekkel, a következő intézkedéseket tartalmazza: 
tisztázás és pályamódosítás (a munkavállalók célkitűzéseinek és terveinek meghatározása 
céljából), továbbtanuláshoz vagy továbbképzéshez nyújtott kiegészítő támogatás, innovációs 
laboratórium (a munkavállalók készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy részt tudjanak 
venni a meglévő vállalatoknál a tiszta technológián alapuló, prototípus jellegű munkában), 
mentorálási rendszer, végzettségi forródrót, álláskeresési és mobilitási támogatások.

A dán hatóságok megerősítették, hogy a szociális partnerekkel való konzultációra vonatkozó 
követelményeknek eleget tettek.  

Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében foglalt kritériumok tekintetében a dán hatóságok 
kérelmükben és a kiegészítő információban:

• megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti 
azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződések 
alapján a vállalatok felelőssége;
• bizonyították, hogy az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, 
és nem vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak;
• megerősítették, hogy a fent említett támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi 
eszközből nem folyósítanak támogatást.
Ami az irányítási és ellenőrzési rendszereket illeti, Dánia tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 
pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, mint amelyek az 
Európai Szociális Alapot is irányítják és ellenőrzik. Az ESZA irányító hatósága szintén a Dán 
Vállalkozói és Építési Hatóság (Danish Enterprise and Construction Authority). Ugyanezen a 
szerven belül egy külön részlegre ruházzák a hitelesítő hatóság feladatait. Az auditáló hatóság 
szintén a Dán Vállalkozói és Építési Hatóságon belül az „EU Controllerfunction” részleg lesz. 
A Bizottság értékelése alapján a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott 
jogosultsági kritériumoknak, ezért javasolja a költségvetési hatóságnak a kérelmek 
jóváhagyását.

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 3 944 606 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 
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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. 
Az intézményközi megállapodás az alap igénybevételét évi 500 millió euró felső határig 
engedélyezi.
2011-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizennegyedik javaslat, amelyet a költségvetési 
hatósághoz benyújtottak. Ennek következtében a jelenleg igényelt összegnek (3 944 606 euró) 
a rendelkezésre álló előirányzatokból történő levonása után 2011 végéig további 
424 760 999 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 
tiszteletben tartása mellett.


