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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Spanyolország kérelme nyomán (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary 
sectors) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

– 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 véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre ahhoz, hogy további 
támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei 
vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság által sújtott munkavállalóknak, és 
támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket; mivel ez a támogatás a 
munkavállalóknak és azoknak a vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül 
valósul meg, amelyeknek dolgoztak;

B. mivel a spanyolországi Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt 960 elbocsátást4 
követően Spanyolország „EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors” 
referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi 
hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 24. ágazatban (Fémalapanyag 

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 Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.

https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/regi


PE657.462v01-00 4/10 PR\1213874HU.docx

HU

gyártása), 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések 
kivételével), 30. ágazatban (Egyéb jármű gyártása), 32. ágazatban (Egyéb 
feldolgozóipari tevékenység), 33. ágazatban (Ipari gép, berendezés, eszköz javítása) és 
43. ágazatban (Speciális szaképítés);

C. mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában rögzített 
beavatkozási kritériumokon alapul, ami lehetővé teszi, hogy az egy régióban működő 
kkv-kat érintő kollektív kérelmek tekintetében, ha ebben a régióban a fő vagy 
kizárólagos vállalkozástípus a kkv, akkor a kérelem kivételesen kiterjedhet olyan kkv-
kra is, amelyek másik, a NACE Rev 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági 
ágazatban működnek;

D. mivel a kkv-k alkotják a régió gazdaságának gerincét, ugyanis a vállalkozások több 
mint 95%-a kevesebb mint 250 munkavállalót foglalkoztat, és mivel a kérelem által 
érintett 38 vállalkozás kkv;

E. mivel a galiciai hajógyártás az európai hajógyártási ágazatra jellemző alvállalkozói 
rendszert követi, amely többnyire kis- és közepes méretű hajógyárakból áll, és az 
alvállalkozás aránya érték és foglalkoztatás tekintetében is magas;

F. mivel magas szintű specializációjuk miatt az alvállalkozók nagymértékben függnek a fő 
hajógyártól, így a hajógyártáshoz kapcsolódó ágazatokban ugyanolyan 
egymásrautaltság és foglalkoztatási következmények tapasztalhatók, mintha a vállalatok 
egyetlen NACE szerinti gazdasági ágazatba tartoznának;

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 2 054 400 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, amely 
a 3 424 000 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a, amely utóbbi a személyre szabott 
szolgáltatásokra fordított 3 274 000 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, 
tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi 
tevékenységekre szánt 150 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2. megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2020. május 13-án nyújtották be a kérelmet, és 
hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Spanyolország általi 
benyújtását követően – 2020. szeptember 11-én fejezte be, majd erről ugyanazon a 
napon értesítette a Parlamentet; 

3. megjegyzi, hogy Spanyolország 2020. augusztus 13-án kezdte meg a személyre szabott 
szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, így az EGAA-ból igénybe 
vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka 2020. augusztus 13-tól 2022. 
augusztus 13-ig fog tartani;

4. megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtásával összefüggésben a spanyol hatóságoknál 
2020. június 8-tól kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy ezért 2020. 
június 8. és 2023. február 13. közötti előkészítő, irányítási, tájékoztatási és 
nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre 
fordított kiadások támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

5. üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját Spanyolország 
a szociális partnerekkel konzultálva készítette el, és hogy egy együttműködési 
megállapodás révén a szociális a szociális partnereket is bevonják a szolgáltatások 
végrehajtásába;
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6. hangsúlyozza, hogy az elbocsátások idején a galiciai régióban magas munkanélküliségi 
ráta volt tapasztalható (2019-ben 11,7%); ezért üdvözli a szóban forgó EGAA-
támogatás által biztosított átképzési és továbbképzési intézkedéseket, amelyek célja, 
hogy a jövőben ellenállóbbá és versenyképesebbé tegyék a regionális hajógyártási 
ágazatot és az egész munkaerőpiacot;

7. hangsúlyozza, hogy a hatékony kutatás, szakosodás és technológiai innováció 
kulcsfontosságú az európai hajógyártási ágazat megerősítéséhez és ahhoz, hogy képes 
legyen globális szinten versenyezni az alacsonyabb munkaerőköltségekre, támogatási 
politikákra és kedvezményes adóügyi elbánásra támaszkodó országokkal;

8. hangsúlyozza, hogy a spanyol hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a 
támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak 
támogatást; 

9. ismételten hangsúlyozza, hogy az Alapból nyújtott támogatás nem léphet az olyan 
intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a 
vállalatok felelősségi körébe tartoznak;

10. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

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

12. 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 Alap igénybevételéről (Spanyolország 
EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors 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 tanácsi rendeletre1 és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

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 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, valamint 
segítse a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

(2) Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet3 12. 
cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió 
EUR.

(3) Spanyolország az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 24. ágazatban (Fémalapanyag gyártása), 25. 
ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések kivételével), 30. 
ágazatban (Egyéb jármű gyártása), 32. ágazatban (Egyéb feldolgozóipari 
tevékenység), 33. ágazatban (Ipari gép, berendezés, eszköz javítása) és 43. ágazatban 
(Speciális szaképítés) a spanyolországi Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt 
elbocsátásokra tekintettel 2020. május 13-án kérelmet nyújtott be az EGAA 
igénybevétele iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az EGAA-
ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan az 1309/2013/EU 
rendelet 13. cikkében megállapított követelményeknek.

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

többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
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(4) Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Spanyolország 
kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel olyan kollektív kérelemről van szó, amely 
kizárólag egy olyan régióban – Galiciában – található kkv-kat érint, ahol a kkv-k 
képviselik a legelterjedtebb vállalkozási formát, és az elbocsátások súlyos hatást 
gyakorolnak a foglalkoztatásra, valamint a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra.

(5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján 
nyújtandó, 2 054 400 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a 
határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk
Az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 2 054 400 EUR 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 a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való közzétételét megelőzően.
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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 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/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 
EUR-s 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 spanyolországi Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban történt 960 elbocsátást4 követően 
Spanyolország 2020. május 13-án EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors 
referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás 
iránt. 

A kérelem értékelése után a Bizottság az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése 
alapján megállapította, hogy az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás odaítélésének 
feltételei teljesülnek. 

2020. szeptember 11-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevételére, hogy 
támogassa a galiciai hajógyártáshoz kapcsolódó ágazatokban működő 38 kis- és 
középvállalkozástól elbocsátott 960 munkavállaló munkaerőpiacra történő újbóli 
beilleszkedését.

Ez az első olyan kérelem, amelyet a 2020. évi költségvetés keretében kell megvizsgálni, a 
tágabb értelemben vett hajógyártási ágazatban pedig a hetedik. A hétből kettő a kereskedelem 
globalizációjához, öt pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz kapcsolódik. A 
kérelmek közül négy hajókon használt gépekre és berendezésekre, a másik három pedig 
hajógyárakra vonatkozik.

A kérelem 960 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 2 054 400 euró 
igénybevételére irányul Spanyolország javára, ami a javasolt intézkedések összköltségének 

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.
4 Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.
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60%-át teszi ki.

Az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő 
strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Spanyolország azzal érvel, 
hogy a globális tengerhasznosítási ágazat drámai mértékben megváltozott az elmúlt 20 év 
során. A 2002 és 2008 közötti jelentős növekedés időszaka óta, amikor az új hajógyárak 
többsége Ázsiában épült, csökkenő tendencia tapasztalható. A hajógyártási piacon a 
megrendelések volumenének csökkenése, valamint az ázsiai hajóépítési tevékenység jelentős 
térnyerése következtében az ágazat az egész világon többletkapacitással küzd, aminek 
eredményeként erős globális verseny alakult ki. A kelet-ázsiai országokkal folytatott kiélezett 
verseny miatt az európai hajógyárak új piacokra irányították át hajóépítési tevékenységüket, 
és olyan összetett hajógyártási réspiacokra léptek be, mint a személyszállító hajók és egyéb, 
nem teherszállító hajók. 2019-ben a személyszállító hajók, az egyéb, nem teherszállító hajók 
és a nyílt tengeri hajók együttesen az európai megrendelések 95%-át tették ki.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó hatféle intézkedés, melyekhez az EGAA 
társfinanszírozását kérték, az alábbiak: 

a) Tájékoztató ülések és előkészítő munkaértekezletek

b) Pályaorientációs tanácsadás

c) Képzés

d) Munkakereséshez nyújtott intenzív támogatás 

e) Egyéni konzultációk az ismételt elhelyezkedést követően

f) Ösztönzők

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti 
támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, 
és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Spanyolország megadta a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések 
értelmében az érintett vállalkozás számára kötelező intézkedésekről. Megerősítették, hogy az 
EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 054 400 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. Egyetértés hiánya esetén az EGAA-
rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást 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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