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Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Cseh 

Köztársaság - UNILEVER 

Az Európai Parlament 2011. április 5-i állásfoglalása 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 (a 

Cseh Köztársaság „EGF/2010/010 CZ/Unilever” referenciaszámú kérelme) 

(COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

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

(COM(2011)0061 – C7-0055/2011), 

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

fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 

2006. május 17-i intézményközi megállapodásra1 (2006. május 17-i intézményközi 

megállapodás) és különösen annak 28. pontjára, 

– tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 

2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2 (EGAA-

rendelet), 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0060/2011), 

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket 

ahhoz, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális 

változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és segítse a munkaerő-

piacra történő ismételt beilleszkedésüket,  

B. mivel az Alap hatályát a 2009. május 1-jétől benyújtott kérelmek tekintetében 

ideiglenesen kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a 

pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat, 

C. 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 2006. május 17-i intézményközi 

megállapodást az Alap igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében, 

                                                 
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
2 HL L 406., 2006.12.30., 1. o. 



D. mivel a Cseh Köztársaság támogatást kért a Střední Čechy NUTS II. szintű régióban a 

kiskereskedelmi ágazatban működő Unilever ČR, spol.sr.o. vállalatnál történt 634 

elbocsátásra tekintettel (amelyek közül mind jogosult támogatásra), 

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

kritériumoknak, 

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az Alap 

igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli ezzel összefüggésben a 

Parlamentnek a támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a 

Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a 

költségvetési hatóság számára az Alappal kapcsolatos kérelem támogathatóságáról 

szóló bizottsági értékelést az Alap igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák 

be; reméli, hogy az Alap soron következő felülvizsgálatainak keretében tovább 

tökéletesítik majd az eljárást; 

2. emlékeztet az intézmények azon kötelezettségvállalására, hogy zökkenőmentes és 

gyors eljárást biztosítsanak az Alap igénybevételére vonatkozó határozatok 

elfogadására, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a 

globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott 

munkavállalók megsegítésére irányul; rámutat az Alap potenciális szerepére az 

elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében; mindazonáltal 

értékelést sürget az ilyen munkavállalóknak az Alap által finanszírozott intézkedések 

közvetlen eredményeként történő hosszú távú munkaerő-piaci beilleszkedéséről; 

3. hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy 

az Alap támogassa az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, 

hogy az Alapból nyújtott támogatás nem léphet sem azon intézkedések helyébe, 

amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi 

körébe tartoznak, sem pedig azok helyébe, amelyek vállalatok vagy ágazatok 

szerkezetváltására irányulnak; 

4. sajnálja, hogy a jelenlegi EGAA-rendelet nem kívánja meg a pénzügyi helyzet, a 

lehetséges adókijátszás vagy az állami támogatás helyzetének megvizsgálását azoknál 

a multinacionális vállalatoknál, melyek szerkezetátalakítása indokolja az EGAA 

beavatkozását; úgy véli, hogy – az elbocsátott munkavállalók EGAA-hoz való 

hozzáférésének veszélyeztetése nélkül – ezzel a kérdéssel foglalkozni kell az EGAA-

rendelet következő felülvizsgálatakor; 

5. megállapítja, hogy az Alapból finanszírozandó összehangolt, személyre szabott 

szolgáltatási csomaggal 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 jelentései is tartalmazzák ezeknek az adatoknak az 

összehasonlító értékelését; 

6. üdvözli, hogy – a Parlament többszöri kérését követően – első ízben a 2011-es 

költségvetésben (47 608 950 euró összegű) kifizetési előirányzat szerepel az Alapra 

vonatkozó 04 05 01. költségvetési sor alatt; emlékeztet rá, hogy az Alapot külön 

speciális eszközként hozták létre saját célkitűzésekkel és határidőkkel, és hogy ezért 

olyan elkülönített előirányzatokra van szüksége, amelyekkel elkerülhetőek a más 



költségvetési sorokból a múltban történtekhez hasonló átcsoportosítások, amelyek 

károsak lehetnek a különböző szakpolitikai célkitűzések megvalósítására nézve; 

7. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

8. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon 

annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak 

és a Bizottságnak. 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

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 (a Cseh Köztársaság „EGF/2010/010 CZ/Unilever” 

referenciaszámú kérelme) 

 

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 

2011/233/EU határozat.) 


