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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 
2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő 
felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(Franciaország EGF/2014/005 FR/GAD referenciaszámú kérelme)
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

– tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 
1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 (EGAA-rendelet),

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 12.
cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra3 és különösen annak 13. pontjára,

– tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett 
háromoldalú egyeztető eljárásra,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0000/2014),

A. mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, 
hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak 
következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság 
következtében elbocsátott munkavállalóknak, és elősegítse újbóli munkaerő-piaci 
beilleszkedésüket;

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi 
támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és 

                                               
1 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
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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 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 
igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C. mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács 
között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó 
igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült 
összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra 
rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának 
hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló 
vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és 
kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását 
elősegítő kezdeményezéseket;

D. mivel a francia hatóságok az EGF/2014/005 FR/GAD referenciaszámú kérelmet 2014. 
június 6-án terjesztették elő, miután a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági 
ágazatok közül a 10. ágazatban (élelmiszergyártás) működő GAD egyszerűsített 
részvénytársaság elbocsátott 744 munkavállalót; 

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

1. megjegyzi, hogy a francia hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely a 
támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy 
tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négyhónapos referencia-időszak alatt 
egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy 
felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket 
megszüntető önálló vállalkozókat is;

2. megállapítja, hogy a francia hatóságok 2014. június 6-én benyújtották az EGAA-ból 
folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a 
Bizottság 2014. október 24-én közzétette; üdvözli, hogy a Bizottság betartotta az 
EGAA-rendelet által előírt szoros, 12 hetes határidőt;

3. rámutat, hogy a francia hatóságok szerint a GAD vágóhídként és húsfeldolgozó 
vállalatként két tűz közé került: egyfelől – a takarmány megnövekedett ára miatt – a 
gazdálkodók részéről, másfelől – lecsökkent jövedelmük miatt – a fogyasztók részéről 
jelentkező árnyomással kellett megbirkóznia; 

4. egyetért azzal, hogy a sertéshús fogyasztásának az emelkedő árak és a fogyasztók 
vásárlóerejének csökkenése miatti visszaesése összefügg az 546/2009/EK rendeletben1

említett globális pénzügyi és gazdasági válsággal; 

                                               
1 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).
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5. úgy véli, hogy az Unió által többnyire a közelmúltban szárazsággal sújtott más kontinensekről 

importált sertéstakarmány árának növekedése a globalizációnak tudható be;

6. úgy véli, hogy egyéb tényezők, úgymint a versenytársak által a kiküldetési irányelv1

rendelkezéseivel való visszaélés révén a belső piacon belül folytatott tisztességtelen 
verseny, jelentős szerepet játszottak a vállalat problémáinak kialakulásában;

7. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon, és 

gondoskodjon a jogszabályok és jogi eszközök egységes alkalmazásáról;

8. megállapítja, hogy a GAD pénzügyi problémái különféle okokra vezethetők vissza, 
azonban egyetért azzal, hogy Franciaország számára odaítélhető az EGAA-ból 
folyósítandó pénzügyi hozzájárulás; 

9. megjegyzi, hogy az élelmiszergyártó ágazatra vonatkozóan mindeddig egyetlen EGAA-
kérelmet2 nyújtottak be, amely szintén a globális pénzügyi és gazdasági válsággal 
kapcsolatos;

10. rámutat, hogy az elbocsátások tovább nehezítik Bretagne foglalkoztatási helyzetét, 
mivel az a Franciaországra jellemző átlagnál nagyobb mértékben függ a mezőgazdasági 
ágazattól (Bretagne-ban ez 11%, szemben az országos 5%-os átlaggal);

11. megjegyzi, hogy a referencia-időszakban elbocsátott 744 főn kívül még a négy hónapos 
referencia-időszak letelte után elbocsátott 16 munkavállaló is a támogatható 
kedvezményezettek közé sorolható, amivel ezek száma összesen 760 főre emelkedik; 
megjegyzi, hogy az EGAA-intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek 
száma is 760;

12. megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtására fordítható költségvetés 1 530 000 euró, 
amelyből 30 000 euró a végrehajtásra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi 
hozzájárulása eléri a 918 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

13. üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a francia hatóságok úgy 
határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. január 3-
án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről 
szóló végleges határozat, sőt az EGAA-támogatás iránti kérelem benyújtása előtt 
megkezdik;

14. rámutat, hogy a francia hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások 
összehangolt csomagja azt követően készült el, hogy a GAD központi vállalati 
bizottsága 2013. június 28-án értesült a vállalati létszám 889 fővel való csökkentésére 
vonatkozó tervről; 

15. rámutat, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott 
szolgáltatások az alábbi – egyetlen – intézkedést foglalják magukban: az elbocsátott 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1.o.).
2 EGF/2014/001 EL/Nutriart (cukrászati termékek)
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munkavállalók részére szakértői csapat által nyújtott tanácsadás és útmutatás (Cellule de 
reclassement); 

16. üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása 
tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség 
elvét;

17. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

18. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 
gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

19. 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

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 
együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 
2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő 
felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(Franciaország EGF/2014/005 FR/GAD referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és 

tanács rendeletre1 és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a 

költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról 

szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra3 és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a 

globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, 

vagy az 546/2009/EK rendelet4 értelmében a globális pénzügyi és gazdasági válság 

elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott 

munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozóknak, és segítse őket a 

munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben;

(2) az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében 

meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró;

                                               
1 HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
4 HL L 167., 2009.6.29., 26. o.
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(3) 2014. június 6-án Franciaország a franciaországi a GAD egyszerűsített 
részvénytársaságnál történt elbocsátásokra1 tekintettel az EGAA igénybevétele iránti 
kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően további információkkal egészített ki. A kérelem eleget tesz az 
1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás 
meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek;

(4) az EGAA-t tehát a Franciaország által benyújtott kérelem alapján indokolt igénybe 
venni a 918 000 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk

Az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból 918 000 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, ……………-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök

                                               
1 Az EGAA-rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében.
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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 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom 

rendelet1 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EK rendelet2 15. cikkének rendelkezései értelmében az 

alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A 

megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás3 13. pontja értelmében az 

alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére 

irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő 

átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell indítani. 

II. A GAD-kérelem és a Bizottság javaslata 

2014. október 24-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap Franciaország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. 

rendszer szerinti 10. gazdasági ágazatban (élelmiszergyártás) működő GAD egyszerűsített 

részvénytársaságtól a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók 

munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. 

Ez a 2014. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenhetedik kérelem, és az EGAA-ból összesen 

918 000 euró igénybevételére irányul Franciaország javára. A kérelem összesen 760 

kedvezményezettet érint. A kérelmet 2014. június 6-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2014. 

augusztus 4-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó 

rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott 

pénzügyi hozzájárulás feltételei. 

Franciaország azzal érvel, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében 
Európában csökkent a sertéshús fogyasztása, ami a sertéshústermelésnek és a GAD-hoz 
hasonló vágóhidak forgalmának a visszaesését vonta maga után. Míg 2007-ben az egy főre 
eső sertéshúsfogyasztás 43 kg volt, 2013-ra ez 39 kg-ra csökkent. A globális pénzügyi és 
gazdasági válság más típusú húsok fogyasztását is érintette, a sertéshús forgalmát azonban 

                                               
1 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
2 HL L 347., 2013.12.30., 855. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
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különösen erőteljesen sújtotta, mivel annak ára gyorsabban emelkedett más típusú húsokéhoz, 
különösen a marhahúséhoz képest.

A sertések takarmányát különféle gabonák – kukorica, búza, árpa és szója – keveréke alkotja.
Ennek nagy részét az Európai Unión kívüli országokból, például az Egyesült Államokból, 
Ausztráliából és Dél-Amerikából importálják. Ezeket a régiókat az elmúlt években aszály 
sújtotta, ami a sertéstakarmány árának jelentős növekedéséhez vezetetett. 2006 és 2011 között 
a sertéstakarmány tonnájának ára 150 euróról 250 euróra emelkedett, majd 2012 második 
felében elérte a 300 eurót, és 2013-ban Franciaország-szerte átlagosan 287 euró maradt. A 
sertéstakarmányra fordított költségeket a késztermékek eladási árában kell visszanyerni, és 
így végül a fogyasztókra hárulnak. Egy olyan időszakban, amikor a válság utóhatásai még 
Unió-szerte érezhetők voltak, a fogyasztók nem tudtak vagy nem akartak a korábbi 
mennyiségben sertéshúst vásárolni. A GAD vágóhídként és húsfeldolgozó vállalatként két tűz 
közé került: egyfelől – a takarmány megnövekedett ára miatt – a gazdálkodók részéről, 
másfelől – lecsökkent jövedelmük miatt – a fogyasztók részéről jelentkező árnyomással 
kellett megbirkóznia. Mivel ez a helyzet több mint öt évig fennállt, a vállalat végül súlyos 
pénzügyi helyzetbe került.

A GAD bruttó árrése 2010-ben 123 millió euró, 2012–13-ban azonban már csak 107 millió 
euró volt. Míg a vállalat 2008-ban még 16 millió eurós nyereséget könyvelt el, 2009-re 
veszteséges lett, és végül 2012-ben és 2013-ban egyaránt 20 millió euró veszteséget realizált. 
A vállalat bruttó bevétele a 2008-as 495,1 millió euróról 445,8 millió euróra esett vissza 
2009-ben, és ez a hanyatlás visszafordíthatatlannak bizonyult. 2013. február 27-én a társaság 
csődgondnokság alá került, miután a 2010 és 2013 júniusa közötti időszakban felhalmozott 
vesztesége elérte a 65 millió eurót.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások az alábbi –
egyetlen – intézkedést foglalják magukban: az elbocsátott munkavállalók részére szakértői 
csapat által nyújtott tanácsadás és útmutatás (Cellule de reclassement).

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható 

tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek 

nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket. 

A francia hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan: 

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében 
tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség 
elvét;

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések 
vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

– annak megerősítése, hogy amennyiben a GAD a leépítések után folytatja 
tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi 
követelményeknek, és munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el;

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem 
részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozást pedig megelőzik;
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– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott 
intézkedéseket; 

– az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió 
állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak;

Franciaország jelezte a Bizottságnak, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás 
forrása a francia állam, amely számos további, az EGAA-kérelemben nem szereplő kiegészítő 
intézkedés finanszírozását is biztosítja.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 918 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) 

az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet 

nyújtott be a költségvetési hatósághoz. 

2014-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenhetedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a 

költségvetési hatósághoz benyújtottak. 

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban elindul a 

háromoldalú egyeztetés.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, 

hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek 

elbírálásához. 


