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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. pontja 
alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2010/026 PT/Rohde” referenciaszámú kérelme)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0491 – C7–0222/2011),

– 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 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 hatályát 
kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és 
gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat,

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 Portugália támogatást igényelt egy elsősorban Santa Maria da Feira településen 
működő vállalatnál történt, de a szomszédos Ovar települést is érintő 974 elbocsátás 
tekintetében (amelyek közül 680 részesítendő támogatásban); a két település két NUTS II. 

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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szintű régióban (Norte, illetve Centro) található;

E. mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági 
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 kérése 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 elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást 
biztosítanak 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 eurót 
átcsoportosítanak az EGAA 04 05 01. költségvetési sorára, amely az e kérelemben 
igényelt összeg fedezeteként kerül majd felhasználásra;

7. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;
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8. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

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

(xxx)

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 (Portugália „EGF/2010/026 PT/Rohde” 
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 (a továbbiakban: 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 újbóli 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) Portugália 2010. november 26-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott 
be egy elsősorban Santa Maria da Feira településen működő vállalatnál történt, de a 
szomszédos Ovar települést is érintő 974 elbocsátás tekintetében (amelyek közül 680 
részesítendő támogatásban); a két település két NUTS II. szintű régióban (Norte, 
illetve Centro) található. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében 
a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított 
követelményeknek. A Bizottság ezért 1 449 500 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 mobilizálni kell a Portugália által benyújtott kérelem alapján történő 
pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból (EGAA) 1 449 500 eurós összeget kell mobilizálni 
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. Háttér
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 tartalékkereteket 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. augusztus 17-én a Bizottság egy új, határozatra irányuló javaslatot fogadott el az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Portugália javára történő igénybevételére, hogy 
támogassa a pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalók 
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2011. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenhatodik kérelem, és az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 1 449 500 euró igénybevételére irányul 
Portugália javára. A kérelem egy elsősorban Santa Maria da Feira településen működő 
cipőipari vállalatnál a 2010. május 19-től 2010. szeptember 19-ig terjedő kilenc hónapos 
referencia-időszakban történt, de a szomszédos Ovar települést is érintő 974 elbocsátásra 
vonatkozik (amelyek közül 680 részesítendő támogatásban); a két település két NUTS II. 
szintű régióban (Norte, illetve Centro) található. 

A Portugáliától érkező, „EGF/2010/026 PT/Rohde” referenciaszámú kérelmet 2010. 
november 26-án nyújtották be a Bizottsághoz, és 2011. május 19-ig további információkkal 
egészítették ki. A kérelem az EGAA-rendelet 2. cikkének b) pontjában foglalt beavatkozási 
kritériumon alapul, amely szerint a feltétel legalább 500 fő elbocsátása kilenc hónapos 
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 
                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
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bekövetkezett fő strukturális változások, illetve a pénzügyi válság közötti összefüggés 
vizsgálata volt, amely ebben a konkrét esetben ahhoz kapcsolódik, hogy Portugália érvelése 
szerint a ruha- és a cipőipari ágazatot a válság súlyosan érintette. Ezek az ágazatok nagyon 
érzékenyek a külső tényezőkre, például a vásárlóerő csökkenésére. A gazdasági recesszió 
negatív hatást gyakorolt a munkaerőpiacra, emelkedett a munkanélküliség, és ez a fogyasztói 
bizalmat is befolyásolta. Ennek következményeként a termelőipari ágazatokban erőteljesen
visszaesett az értékesítés és termelés. A portugál hatóságok jelentése alapján Portugália GDP-
je 2008 utolsó két negyedévében és 2009-ben egyaránt csökkent (a Banco de Portugal szerint 
mintegy 4%-kal). A ruha- és cipőipari ágazatban is az export visszaesése volt tapasztalható 
(24 millió euróval a ruha- és 6 millió euróval a cipőipar esetében). A portugál lábbelik 
exportja 2009-ben az előző évhez viszonyítva 6,4%-kal, 1207 millió euróra csökkent.

A Rohde vállalat az intenzívebb verseny okozta nehézségek ellenére is megőrizte stabil piaci 
pozícióját, miközben Kína globális vezető szerepre tett szert az ágazatban, valamint Vietnám, 
India és Indonézia szerepe is megnőtt. A Rohde helyzetét azonban rontotta az eladások 
csökkenése, így a Rohde pozíciója meggyengült az európai piacon. A válság és a beruházási 
kapacitás ebből adódó csökkenése miatt a németországi schwalmstadti székhelyű anyavállalat 
végül csődbe ment.  

Ekkor a Rohde csoport számára pénzügyi helyreállítási tervet készítettek, amely alapján a 
vállalatot a Square Four és a Morgan Stanley befektetési bank által létrehozott közös vállalat 
vette meg a Rohde megmentése és a termelés fenntartása érdekében. A portugáliai üzemben a 
tervek szerint folytatódott volna a gyártás. Végül azonban a vállalatcsoport jelentős leépítést 
hajtott végre. E körülmények – köztük az anyavállalattól származó megrendelések csökkenése 
– hatással voltak a portugáliai Santa Maria de Feirában található Rohde gyár működésére, és 
2009 szeptemberében fizetésképtelenségi eljárás indult, amely a gyár bezárásához és a 
dolgozók elbocsátásához vezetett.

A finanszírozásra javasolt, személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagja, amely 
összhangban van a strukturális alapokból finanszírozott fellépésekkel, az alábbi 
intézkedéseket tartalmazza a munkavállalók munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedése 
érdekében:

 - Tájékoztatás és iránymutatás: A tájékoztatási intézkedések a potenciális 
kedvezményezetteknek a rendelkezésre álló intézkedésekről való tájékoztatására, a 
munkavállalók aktív részvételre ösztönzésére, munkaerő-piaci információk nyújtására, 
valamint az azon intézkedéseket felsoroló személyes foglalkoztatási tervek 
meghatározására és kiigazítására terjednek ki, amelyekben a munkavállalók részt 
kívánnak venni. Ezt a profilkészítést a munkaügyi központok végzik, az EGAA 
társfinanszírozása nélkül. A célcsoportban szereplő munkavállalók közül várhatóan 250-
en fognak összetettebb iránymutatási foglalkozáson részt venni. Ezek a foglalkozások a 
szakképzésben való részvételre, szakmai átképzések és személyes fejlesztési képzések 
igénybevételére ösztönzik a munkavállalókat, beleértve az önbecsülésük és munkakeresési 
technikáik fejlesztését is. Az intézkedések során a munkavállalók étkezést és utazási 
hozzájárulást kapnak. 

 - A kompetenciák elismerése, jóváhagyása és oklevéllel való tanúsítása: Az elismert „új 
lehetőségek központjai” (New Opportunities Centres, NOC) segítségével a munkavállalók 
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meghatározzák az életük során formális és informális úton megszerzett tudást és 
készségeket. Egyéni- és csoportfoglalkozások során szakképzett trénerek segítségével a 
tanulási folyamatuk állomásait tartalmazó portfoliót készítenek. Speciális 
panelfoglalkozásokat szerveznek azon munkavállalók számára, akiknek speciális 
kompetenciákra van szükségük iskolai vagy szakképzési oklevél megszerzéséhez. Az 
NOC-központokat a szakképzési központok fogják közös irányítás alatt üzemeltetni.

 - Szakképzés: A munkavállalók végzettségüknek és készségeiknek leginkább megfelelő
képzést kapnak, ami segíti őket a munkába való visszaintegrálódásban. A képzések a 
következők lehetnek: kettős (iskolai végzettséget és szakképzést egyaránt igazoló) 
oklevelet adó felnőttképzési programok, moduláris (rugalmas, rövid távú, a nemzeti 
szakképzési jegyzékben szereplő képzési egységekből álló) képzések, és a munkaerőpiac 
igényeit kielégítő speciális (a nemzeti szakképzési jegyzékben nem szereplő) képzések. A 
képzési programokat a szakképzési központok és az IEFP által elismert kompetenciákkal 
rendelkező más intézmények nyújtják. A képzési, étkezési, utazási juttatásokat, az egyéni 
balesetbiztosítást és a szállást szigorú korlátok és feltételek mellett nyújtják.

 - Képzési támogatás egyéni kezdeményezésre: Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, 
hogy elismert képzési intézmények által nyújtott, a személyes képzési tervükbe illeszkedő, 
velük egyeztetett kurzusokat végezzenek el. Az ebben a képzési formában részt vevő
munkavállalók szigorú feltételek mellett ösztöndíjat kaphatnak. Egymást követően vagy 
párhuzamosan több kurzuson is részt vehetnek azzal a feltétellel, hogy betartják a vállalt 
korlátozásokat.

 - Az önálló elhelyezkedés támogatása: Ilyen támogatásban azok a munkavállalók 
részesülhetnek, akik az EGAA-intézkedéscsomag végrehajtási időszaka során saját erőből 
találnak új állást, határozatlan idejű vagy legalább hat hónapra szóló szerződéssel. A 
támogatás összege a munkaszerződés időtartamától függ, és magasabb is lehet, 
amennyiben az új munkahely több mint 100 km-re található a munkavállaló lakóhelyétől.

 - A munkaerő-felvétel ösztönzése: Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzésére 
pénzügyi támogatás adható azoknak a munkáltatóknak, akik EGAA-támogatásra jogosult 
munkavállalóval teljes munkaidőben történő foglalkoztatásról szóló munkaszerződést 
írnak alá. A munkaszerződésnek legalább 12 hónapra kell szólnia, és a határozatlan idejű
munkaszerződések esetében a támogatás összege magasabb.

 - Vállalkozói támogatás: Azon munkavállalók részére, akik saját vállalkozást kívánnak 
indítani, a kisvállalkozások létrehozásával és vezetésével kapcsolatos specifikus 
ismereteket és képességeket fejlesztő képzést szerveznek. A képzésben való részvétel 
kötelező feltétele a vállalkozásindításhoz nyújtott támogatást odaítélő határozat 
meghozatalának, kivéve azokat az eseteket, ahol bizonyítható a meglévő képzettség vagy 
megfelelő tapasztalat. A projekthez nyújtott technikai segítség az üzleti koncepció 
kidolgozását, az üzleti terv elkészítését, a vállalkozás megalapítását és a működés első
évében a projekt nyomon követését támogató tevékenységeket foglal magában.

 - Saját vállalkozás létrehozásához nyújtott támogatás: A munkavállalók 20 000 euró 
vissza nem térítendő támogatást kapnak minden – de legfeljebb három – létrehozott 
munkahely után, beleértve a vállalkozó munkahelyét is. A létrehozott munkahelyeket más 
EGAA-kedvezményezettekkel vagy a régió munkaügyi központjaiban regisztrált 
munkanélküliekkel kell betölteni, és minimum két éves időtartamra, teljes munkaidőre 
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szóló munkaszerződéseket kell kötni. Az étkezési, utazási juttatásokat és az egyéni 
balesetbiztosítást szigorú korlátok és feltételek mellett ítélik meg.

 - Beilleszkedési terv: A beilleszkedési terv teszi lehetővé a munkavállalók számára, hogy 
6–12 hónapon keresztül, legalább heti 30 órában munkahelyi tapasztalatot szerezzenek. 
Az intézkedés célkitűzése az, hogy a munkavállalók kapcsolatban maradjanak 
kollegáikkal, elkerülve az izolálódás és motivációvesztés állapotát, valamint hogy 
lehetőséget teremtsen új ismeretek és készségek elsajátítására, így javítva a 
foglalkoztathatóságot a beilleszkedési időszakot követően. A munkavállalókat korlátozott 
időre nonprofit munkáltatóknál helyezik el, és ez idő alatt bérezés helyett étkezési és 
utazási támogatásban, biztosításban, valamint havi juttatásban részesülnek.

Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében foglalt kritériumok tekintetében a portugál hatóságok 
kérelmükben és a kiegészítő tájékoztatásban:
• 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, Portugália értesítette a Bizottságot, hogy a 
pénzügyi hozzájárulást az állami foglalkoztatási szolgálat, az Instituto do Emprego e 
Formação Profissional fogja irányítani és ellenőrizni. Az általános irányítást a Foglalkoztatási 
Osztály végzi a Szakképzési Osztály, a Pénzügyi és Gazdálkodásellenőrzési Osztály, valamint 
a Norte és Centro régiókbeli regionális kirendeltségek segítségével. Az átfogó pénzügyi 
irányítást a Pénzügyi és Gazdálkodásellenőrzési Osztály végzi. A támogatások jóváhagyásáért 
és kifizetéséért a Norte és Centro régiókbeli regionális kirendeltségek a felelősek. Az aktív 
intézkedések nagy részét a leginkább érintett települések munkaügyi központjai és 
partnerszervezetei, a közös szakképzési központok végzik. Portugália megerősítette, hogy a 
feladatok megfelelő egységeken belüli és ezen egységek közötti elkülönítésének elvét 
tiszteletben tartják.
Az Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE), az Európai Szociális Alapot kezelő
intézet felel az EGAA-kérelem könyvvizsgálatáért és ellenőrzéséért.
A Bizottság értékelése alapján a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott 
támogathatósági kritériumoknak, ezért a Bizottság javasolja a költségvetési hatóságnak a 
kérelmek jóváhagyását.

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság az EGAA-tartalékból (40 02 43) 
kötelezettségvállalási előirányzatok formájában a 04 05 01. jogcímcsoportba („Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási A l a p ” )  irányuló, 1 449 500 euró teljes összegű 
átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatóságnak.

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. 
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jogcímcsoportnak a 2011. évi második költségvetés-módosítás szerinti, 50 000 000 euróval 
történő megerősítését.

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 tizenhatodik javaslat, amelyet a költségvetési 
hatósághoz benyújtottak. Ennek következtében a jelenleg igényelt összegnek (1 449 500 euró) 
a rendelkezésre álló előirányzatokból történő levonása után 2011 végéig további 418 963 631 
euró áll rendelkezésre. Ez 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.


