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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai 

parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – 

EGF/2017/001 ES/Castilla y León, bányászat) 

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017), 

– tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (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 hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodásra3 és különösen annak 13. pontjára, 

– tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt 

háromoldalú egyeztető eljárásra, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0248/2017), 

A. mivel az Unió létrehozta a 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 támogassa 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 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; 

                                                 
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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C. mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért 

megállapodást, amely 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 

Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok 

bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, 

valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket; 

D. mivel Spanyolország „ EGF/2017/001 ES/Castilla y León” referenciaszámon az EGAA 

igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a Castilla y León-i (ES41) NUTS II. szintű 

régióban a NACE Rev 2. rendszer alatti 5. ágazat (Szénbányászat) szerinti gazdasági 

ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben 

várhatóan 339 elbocsátott munkavállaló, valamint 125 munkanélküli, képzésben vagy 

oktatásban nem részesülő 30 év alatti fiatal (NEET-fiatal) fog részt venni; mivel 

elbocsátásokra került sor a Hullera Vasco Leonesa SA, a Centro de Investigación y 

Desarrollo SA, a Hijos de Baldomero García SA, a Minas del Bierzo Alto SL és az Unión 

Minera del Norte SA vállalatoknál;  

E. mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett beavatkozási 

kritérium alapján került benyújtásra, eltérve a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) 

pontjától, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-

időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS II szintű régiójában vagy két egymással 

határos NUTS II szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén 

meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 

munkavállalót bocsássanak el; 

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett 

rendelet értelmében nyújtandó 1 002 264 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami az 

1 670 440 eurót kitevő összes kiadás 60%-a; 

2. megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2017. január 20-án nyújtották be az EGAA-ból 

való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2017. 

június 2-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;  

 

3. emlékeztet arra, hogy az elmúlt tíz évben az uniós széntermelés és a szén világpiaci ára 

jelentősen csökkent, aminek következtében egyre több szenet importáltak nem uniós 

országokból, így számos uniós szénbánya veszteséges lett és bezárására kényszerült; 

rámutat, hogy ez a tendencia még jobban kihatott Spanyolországra, ahol a szénbányászati 

ágazatot át kellett szervezni és át kellett alakítani; hangsúlyozza, hogy Castilla y León 

régióban a foglalkoztatási helyzetet súlyosan érintették a bányászati ágazat válságának 

hatásai, és rámutat, hogy csak Castilla y Leónban tíz bányaipari vállalkozás kényszerült 

bezárásra a 2010 és 2016 közötti időszakban; 

4. megjegyzi, hogy Spanyolország a 4. cikk (1) bekezdésétől való eltérés iránti kérelmet 

nyújtott be azon az alapon, hogy az elbocsátások által érintett terület a távoli és gyéren 

lakott kantábriai völgy elszigetelt kisvárosaiból tevődik össze, amelyek erősen függenek a 

szénbányászattól és zárt közösséget alkotnak, így a 4. cikk (2) bekezdése értelmében 
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kisméretű munkaerőpiacnak tekinthetők; 

5. külön is hangsúlyozza, hogy a nagyon alacsony népsűrűséget, a hegyvidéki tereppel 

kapcsolatos nehézségeket és a nehéz foglalkoztatási helyzetet León és Palencia 

tartományok északi részében; kifejezi aggodalmát a népesség gyors iramú csökkenése 

miatt, amelynek aránya a 25 év alattiak körében a legmagasabb; 

6. rámutat, hogy a pénzügyi hozzájárulás 339 elbocsátott munkavállalót fog támogatni, 

akiknek 97%-a férfi; 

 

7. üdvözli Spanyolország döntését, hogy legfeljebb 125, 30 év alatti NEET-fiatal számára az 

EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat biztosít; megérti, hogy a 

szolgáltatások magukban foglalnak majd az érdekeltek saját vállalkozásának létrehozására 

nyújtott támogatást; 

8. megállapítja, hogy az intézkedések a munkahelyteremtést és a termelő tevékenységeket 

vizsgáló tanulmányra alapozódnak majd Castilla y León régióban, a csomagban 

hivatkozott kezdeményezések megfelelőbb meghatározása érdekében; 

9. megjegyzi, hogy Spanyolország hatféle intézkedést tervez a kérelem által érintett 

elbocsátott munkavállalók érdekében: (i) üdvözlő és tájékoztató programok, (ii) 

pályaorientációs tanácsadást, (iii) intenzív álláskeresési támogatás, (iv) a készségek és 

kompetenciák ágazatközi képzése, szakképzés, (v) a vállalkozói szellem előmozdítása, 

valamint (vi) vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatás és ösztönzők;  

10. megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási 

csomag egészének 19,53%-át teszik ki, ami nem éri el az EGAA-rendeletben 

meghatározott 35%-os felső korlátot; valamint hogy ezen intézkedések a munkakereső 

vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny 

részvételétől függnek; 

11. megállapítja, hogy a biztosított képzések kiterjednek munkakeresést segítő technikákat, 

személyes és szociális képességeket oktató gyakorlatokra, továbbá informatikai és 

kommunikációs technológiák és idegen nyelvek oktatására is, míg a szakmai képzés vagy 

a bányászattal kapcsolatos és más gazdasági ágazatokban is hasznosítható ismeretek 

bővítését, vagy a következő ágazatokban szükséges képzettségek megszerzését tűzi ki 

célul: turizmus és vendéglátás vidéki területeken; bányamedencék környezeti 

helyreállítása; újraerdősítés és tájgondozás; 

 

12.  üdvözli az érdekeltekkel, többek között a szakszervezetekkel, a szakmai 

szövetségekkel, a regionális gazdaságfejlesztési, innovációs, finanszírozási és a 

vállalkozások nemzetközivé válását elősegítő ügynökséggel, valamint a regionális állami 

foglalkoztatási szolgálathoz kapcsolódó közalapítvánnyal regionális szinten folytatott 

konzultációkat, melyek célja a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagjának 

létrehozása, valamint hogy a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a 

megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni az EGAA végrehajtásának 

különböző szakaszaiban és az EGAA-hoz való hozzáférésben; 
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13. emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott 

szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli 

munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak 

összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő 

elmozdulással; 

14. üdvözli, hogy az eltartott személyeket gondozók kiadásaihoz való hozzájárulás is szerepel 

a szóba jövő ösztönzők között, ami valószínűleg pozitív hatással lesz a nemek közötti 

egyensúlyra; felhívja a Bizottságot, hogy szolgáljon részletes tájékoztatással arra nézve, 

hogy miképpen éltek e lehetőséggel; 

15. emlékeztet arra, hogy a párizsi COP 21 megállapodás nyomán igyekezni kell az uniós 

gazdaságok gyors átállításával és a munkahelyteremtéssel; 

16. megállapítja a tájékoztatási kampány elindításának fontosságát, amelynek célja a fenti 

intézkedésekkel megcélzott NEET-fiatalok elérése, és lehetőség szerint a nemek közötti 

egyensúly biztosítása; 

17. felszólítja a Bizottságot, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt 

felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataiban jobban térjen ki a részletekre, valamint 

megalapozott adatokat gyűjtsön az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az 

állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén 

elért arányára gyakorol;  

 

18. tudomásul veszi, hogy a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedésekre 

más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, és 

megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá, hogy 

azok kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket; 

19. ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem 

azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a 

kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására 

irányuló intézkedéseket; 

20. üdvözli, hogy az intézkedési terv magában foglal egy nyomon követési kezdeményezést – 

amelyben részt kell hogy vehessenek a szociális szereplők is –, aminek a célja annak 

biztosítása, hogy a javaslat a kezdeményezésben foglalt fellépések részeként kivitelezett – 

a szakképzési igényeket és a tevékenységi lehetőségeket vizsgáló – tanulmány 

ajánlásaival összhangban valósuljon meg, valamint hogy biztosítsa a rendelkezésre 

bocsátott költségvetés eredményes felhasználását; 

21. emlékezetet a Bizottsághoz intézett kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság 

számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz; 

22. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

23. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint 

gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 
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24. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és 

a Bizottságnak. 
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

Spanyolország „EGF/2017/001 ES/Castilla y León bányászat” referenciaszámú kérelme 

nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről 

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 tanácsi rendeletre1 és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére, 

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

a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra2 és különösen 

annak 13. pontjára, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

mivel: 

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy 

támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő 

strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, 

illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott 

munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a 

munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez. 

(2) Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet3 

12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem 

haladhatja meg a 150 millió EUR összeget. 

(3) 2017. január 20-án Spanyolország kérelmet nyújtott be az EGAA mobilizálása 

céljából az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere 

(„NACE”) Rev. 2. rendszer szerinti 5. ágazatban (Szénbányászat) a spanyolországi 

Castilla y León régióban történt elbocsátások tekintetében. A kérelmet az 

1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal 

egészítették ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az 

EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan 

megállapított követelményeknek. 

(4) Spanyolország úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) 

bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott 

                                                 
1 HL L 347., 2013.12.20., 855. o. 
2 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
3 A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.). 
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szolgáltatásokat 125 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal 

(NEET-fiatalok) számára is biztosítja. 

(5) Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Spanyolország 

kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel az elbocsátások súlyos hatással járnak a 

foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve. 

(6) Az EGAA-t tehát a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni 

1 002 264 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében. 

(7) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő 

minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell 

alkalmazni, 

 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:  

1. cikk 

Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 002 264 euró összeg igénybevételére kerül 

sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 

2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni. 

Kelt: … 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

                                                 
  A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést 

megelőzően. 
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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 1311/2011/EU, 

Euratom rendelet1 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet2 15. cikkének 

rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió 

eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az 

Unió általános költségvetésében. 

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

fegyelemről, a költségvetési ügyekben 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 kezdeményezni. 

II. Spanyolország kérelme és a Bizottság javaslata  

A Bizottság 2017. június 2-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevételére, hogy 

támogassa a Castilla y León-i (ES41) (Spanyolország) NUTS II. szintű régióban a NACE Rev 

2. rendszer alatti 5. ágazatban (Szénbányászat) működő öt bányaipari vállalkozástól 

elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.  

 

A vállalatok neve és a referencia-időszakon belül elbocsátott személyek 

száma 

Hullera Vasco Leonesa S.A.   (HVL) 227 

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA) 68 

Hijos de Baldomero García S.A. 7 

Minas del Bierzo Alto S.L. 8 

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA) 29 

A vállalatok száma összesen: 5 

Az elbocsátott 

munkavállalók száma 

összesen:  

339 

A támogatásra jogosult munkavállalók száma összesen:  339 

Ez a 2017. évi költségvetés keretében vizsgálandó harmadik kérelem, a „Szénbányászat” 

elnevezésű ágazatban pedig az első. A kérelem 339 elbocsátott munkavállalóra, valamint 

mintegy 125 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 30 év alatti fiatalra 

                                                 
1 HL L 347., 2013.12.20., 884. o. 
2 HL L 347., 2013.12.20., 855. o. 
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
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(NEET-fiatalok) vonatkozik, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 

1 002 264 euró igénybevételére irányul Spanyolország javára. 

A kérelmet 2017. január 20-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2017. március 17-ig további 

információkkal egészítették ki. A Bizottság 2017. június 2-án véglegesítette értékelését, és az 

EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem 

esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételei.  

mivel az elbocsátott munkavállalók száma (339) nem éri el az EGAA-rendeletben említett 

minimumot, Spanyolország kérelmezte az eltérést a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) 

pontjától, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-

időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS 2 szintű régiójában vagy két egymással határos 

NUTS 2 szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén 

meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 

munkavállalót bocsássanak el; A 4. cikk (2) bekezdésétől való eltérés iránti kérelmet azon az 

alapon nyújtották be, hogy az elbocsátások által érintett terület a távoli és gyéren lakott 

kantábriai völgy elszigetelt kisvárosaiból tevődik össze, amelyek erősen függenek a 

szénbányászattól, kicsi a mobilitás és az infrastrukturális hálózat, így kisméretű 

munkaerőpiacnak tekinthetők;  

Ezen túlmenően a régióban nincs elég munkahely a bányászati ágazatban, és sok munkaképes 

lakos elvándorol, ami torzítja a munkanélküliségi mutatókat, különösen a fiatalabb 

korosztályok esetében. A legutóbbi elbocsátások tovább súlyosbíthatják a foglalkoztatási 

helyzetet és a terület elnéptelenedését.  

A spanyol hatóságok szerint az elbocsátásokra a világkereskedelemben a globalizáció 

hatására bekövetkezett főbb strukturális változások, és különösen a szén világpiaci árának 

drámai, a 2005 és 2015 közötti időszakban majdnem 60%-os csökkenése miatt került sor. 

Ennek oka a gyenge globális gazdaság, valamint az volt, hogy az ázsiai ipari termelés 

visszaesése és a kínai széntúltermelés miatt a kereslet csökkent. Ennek eredményeként 

hirtelen visszaesés volt megfigyelhető a hazai termelésben, míg megugrott az Unión kívüli 

országokból Spanyolországba irányuló szénimport mennyisége, ami miatt jelentős mértékben 

csökkent a nyereségesség, így a bányavállalatok bezártak Spanyolországban. A Castilla y 

León-i régióban 2010 és 2015 között 86%-kal csökkent a széntermelés, és a 2010 és 2016 

közötti időszakban ebben a régióban tíz szénbányászati vállalkozás zárt be.  

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások a következő hat 

intézkedést foglalják magukban: (i) üdvözlő és tájékoztató programok, (ii) pályaorientációs 

tanácsadást, (iii) intenzív álláskeresési támogatás, (iv) a készségek és kompetenciák 

ágazatközi képzése, szakképzés, (v) a vállalkozói szellem előmozdítása, valamint (vi) 

vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatás és ösztönzők;  

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

támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek. E 

tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket. 

A spanyol hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan: 



 

PE606.014v02-00 12/18 RR\1129814HU.docx 

HU 

– 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, 

– az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták 

tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi 

követelményeknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően 

jártak el; 

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem 

részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt, 

– 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. 

Spanyolország értesítette a Bizottságot, hogy a nemzeti előfinanszírozás vagy 

társfinanszírozás forrása a Castilla y León-i autonóm régió. A pénzügyi hozzájárulás 

irányítását és ellenőrzését ugyanazok a szervek fogják végezni, mint amelyek az Európai 

Szociális Alapért (ESZA) felelősek. 

III. Eljárás 

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 002 264 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.  

2017-ben ez az alap igénybevételére irányuló harmadik átcsoportosítási javaslat, amelyet a 

költségvetési hatósághoz benyújtottak. 

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

háromoldalú egyeztetést kell indítani. 

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

folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz 

benyújtott kérelmek elbírálásához.  
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MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE 

 
D(2017)25522 

 

 

Jean Arthuis úr 

a Költségvetési Bizottság elnöke 

ASP 09G205 

 

 

 

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az „EGF/2017/001 

ES/Castilla y León bányászat” referenciaszámú kérelem nyomán történő 

igénybevételéről  

 

Tisztelt Elnök Úr! 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs 

Alkalmazkodási Alappal (EGAA) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap 

igénybevételét az EGF/2017/001 ES/Castilla y León ügyben, és a következő véleményt 

fogadta el. 

Az EMPL bizottság és munkacsoportja támogatja az alap e kérelem esetében történő 

igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése 

nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben. 

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul: 

A) mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (2) bekezdésén 

alapul és 339 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes 

ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 5. ágazatban (Szénbányászat) 

működő öt vállalattól bocsátottak el;  

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett 

jelentős strukturális változások közötti kapcsolatot Spanyolország azzal támasztja alá, 

hogy az európai szénipar egyre növekvő mértékben szenved a nem európai országokból 

származó olcsóbb szén által támasztott versenytől; mivel ezt a 2005 és 2015 közötti 

tízéves időszak során az uniós termelés 26,9%-os csökkenése is tükrözte, amely 

időszak alatt a világ széntermelése hasonló mértékben nőtt; 

C) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 96,8%-a férfi és 3,2%-a nő; mivel a 

megcélzott kedvezményezettek 96,2%-a 30 és 54 év közötti, 1,8%-a 25 és 29 év 

közötti, 2%-a pedig 55 és 64 év közötti;  
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a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy a spanyol kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába 

foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy Castilla y León bányászati körzete főként távoli és gyéren lakott 

hegyvidéki völgyekből áll, amelyek erősen függenek a szénbányászattól; ezért úgy véli, 

hogy a kérelem teljes mértékben megfelel az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (2) 

bekezdésében foglalt beavatkozási kritériumoknak; 

2. egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet 

értelmében nyújtandó 1 002 264 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 670 440 eurót 

kitevő összes kiadás 60%-a; 

3. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem spanyol hatóságok általi 

benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2017. június 2-án lezárta annak 

értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás 

megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet; 

4. felhívja a figyelmet elsősorban a rendkívül alacsony népsűrűségre, a hegyvidéki térséggel 

járó nehézségekre és a León és Palencia tartományok északi részén kialakult súlyos 

foglalkoztatási helyzetre; kifejezi aggodalmát a népesség gyors iramú csökkenése miatt, 

amelynek aránya a 25 év alattiak körében a legmagasabb; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy szenteljen különös figyelmet annak kiderítésére, hogy 

egyes nem uniós szénkitermelőkkel szemben fennállnak-e piacvédelmi intézkedések; 

6. üdvözli Spanyolország döntését, hogy az EGAA által társfinanszírozott, személyre 

szabott szolgáltatásokat nyújt maximum 125 nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő 30 év alatti fiatal (NEET-fiatalok) számára; megérti, hogy a 

szolgáltatások magukban foglalnak majd az érdekeltek saját vállalkozásának 

létrehozására nyújtott támogatást; 

7. megállapítja, hogy a biztosított képzések kiterjednek munkakeresést segítő technikákat, 

személyes és szociális képességeket oktató gyakorlatokra, továbbá informatikai és 

kommunikációs technológiák és idegen nyelvek oktatására is, míg a szakmai képzés vagy 

a bányászattal kapcsolatos és más gazdasági ágazatokban is hasznosítható ismeretek 

bővítését, vagy a következő ágazatokban szükséges képzettségek megszerzését tűzi ki 

célul: turizmus és vendéglátás vidéki területeken; bányamedencék környezeti 

helyreállítása; újraerdősítés és tájgondozás;  

8. megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, az elbocsátott munkavállalók számára 

nyújtott személyre szabott szolgáltatások közé tartoznak: üdvözlő és tájékoztató 

találkozók; pályaorientációs tanácsadás; intenzív munkakereséshez nyújtott támogatás; 

képzés; vállalkozásösztönzés; vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatás; valamint 

ösztönzők; 

9. üdvözli, hogy az eltartott személyeket gondozók kiadásaihoz való hozzájárulás is szerepel 

a szóba jövő ösztönzők között, ami valószínűleg pozitív hatással lesz a nemek közötti 

egyensúlyra; felhívja a Bizottságot, hogy szolgáljon részletes tájékoztatással arra nézve, 

hogy miképpen éltek e lehetőséggel; 
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10. üdvözli az érdekeltekkel – köztük szakszervezetekkel, üzleti szervezetekkel, a 

gazdaságfejlesztéssel, innovációval, finanszírozással és nemzetközi üzleti 

kapcsolatfejlesztéssel foglalkozó regionális ügynökséggel, továbbá a regionális 

foglalkoztatási szolgálathoz tartozó közalapítvánnyal – való regionális szintű 

konzultációkat, amelyeknek célja a személyre szabott szolgáltatások összehangolt 

csomagjának összeállítása volt; 

11. megjegyzi, hogy az ösztönzők a személyre szabott szolgáltatások teljes csomagjának 

19,53%-át teszi ki, jóval a rendeletben meghatározott legfeljebb 35%-os korlát alatt; 

továbbá, hogy ezen intézkedések az álláskereső vagy képzési tevékenységekben részt 

vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függenek;  

12. tudomásul veszi, hogy a spanyol hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt 

intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi 

támogatást, meg fogják előzni a kettős finanszírozás minden formáját és az intézkedések 

ki fogják egészíteni a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket; 

13. üdvözli, hogy Spanyolország megerősítette, hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi 

hozzájárulás nem léphet az érintett vállalkozás által a nemzeti jog vagy a kollektív 

szerződések értelmében hozandó intézkedések helyébe; 

14. emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott 

szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli 

munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak 

összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő 

elmozdulással. 

 

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

 

 

 

 

 

 

Thomas HÄNDEL 

 

EMPL elnök 
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MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE 

 

 

 

 

 

Jean ARTHUIS úr 

elnök 

Költségvetési Bizottság 

Európai Parlament 

 

 

Tárgy: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele 

 

 

Tisztelt Arthuis Úr! 

 

 

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló 

bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2017. június 29-

én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban: 

 

- a COM(2017)0266 javaslat 1 002 264 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő 339 

munkavállaló számára, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati 

osztályozási rendszere szerinti 5. gazdasági ágazatban (Szénbányászat) bocsátottak el. Az 

elbocsátásokra a Castilla y León (ES41) NUTS 2. szintű régióban került sor. 

 

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat 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 

rendelet határozza meg. 

 

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam 

Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt 

összeg odaítélése ellen.  

 

 

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem. 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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