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Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az 

EGF/2013/000 TA 2013-as kérelem - a Bizottság kezdeményezésére nyújtott 

technikai segítség  

Az Európai Parlament 2013. július 3-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 

(„EGF/2013/000 TA 2013” referenciaszámú kérelem - Technikai segítségnyújtás a 

Bizottság kezdeményezésére) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

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

(COM(2013)0291 – C7-0126/2013), 

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 

eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. 

május 17-én létrejött 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 egyeztető eljárásra, 

– tekintettel az Európai Tanács Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumról szóló 

2012. június 28–29-i következtetéseire, 

– tekintettel az Európai Tanács 2013. február 7–8-i következtetéseire, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7–0243/2013), 

A. mivel az Európai Unió az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) 

létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást 

nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak a gazdasági, pénzügyi és 

szociális válság által súlyosbított következményei által sújtott munkavállalóknak, és 

támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket; 

B. mivel a Bizottság az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
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szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelet1 által 

meghatározott általános szabályokkal, valamint az uniós költségvetés végrehajtásának 

erre a formájára alkalmazandó végrehajtási szabályokkal összhangban kezeli az alapot; 

C. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek 

megfelelőnek 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 a Bizottság kezdeményezésére az adott évben rendelkezésre álló pénzügyi 

források 0,35 %-ának erejéig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 

felhasználható technikai segítségnyújtásra az EGAA-rendelet végrehajtásához 

szükséges nyomon követéssel, tájékoztatással, adminisztratív és technikai 

támogatással, valamint pénzügyi ellenőrzéssel, ellenőrzési és értékelési 

tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések finanszírozására – amint azt az említett 

rendelet 8. cikkének (1) bekezdése előírja –, beleértve a tagállamoknak nyújtott 

tájékoztatást és iránymutatást az EGAA felhasználása, felügyelete és értékelése során, 

továbbá az EGAA felhasználásáról az európai és nemzeti szociális partnereknek 

nyújtott tájékoztatást is (az EGAA-rendelet 8. cikkének (4) bekezdése); 

E. mivel az EGAA-rendelet 9. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság az Unió 

valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre álló internetes oldalt köteles létrehozni, 

hogy információkat nyújtson és terjesszen a kérelmekkel kapcsolatban, kiemelve a 

költségvetési hatóság szerepét; 

F. mivel a Bizottság az említett cikkek alapján az EGAA igénybevételét kérte a technikai 

segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére, a beérkezett és 

kifizetett kérelmek, illetve a javasolt és megvalósított intézkedések nyomon követése, 

a weboldal fejlesztése, kiadványok és audiovizuális eszközök készítése, tudásbázis 

létrehozása, a tagállamok számára nyújtandó igazgatási és technikai támogatás, 

valamint a 2007 és 2013 közötti EGAA végső értékelésének előkészítése érdekében; 

G. mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági 

kritériumoknak; 

1. egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai 

segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 8. cikkének (1) és (4) 

bekezdésében, valamint 9. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban; 

2. mélyen sajnálja, hogy az EGAA utólagos értékelésének végső eredményei túl későn 

fognak megérkezni ahhoz, hogy figyelembe lehessen őket venni a 2014−2020 közötti 

EGAA-ra vonatkozó új rendeletről szóló viták során, különösen a válság miatti eltérés 

kritériuma alkalmazásának eredményessége tekintetében, mivel az EGAA vonatkozó 

eseteit az EGAA félidős értékelő jelentése nem elemezte; 

3. megjegyzi, hogy a Bizottság 2011-ben már dolgozni kezdett az elektronikus kérelmen 

és a szabványosított eljárásokon a kérelmek egyszerűsítése, a kérelmek gyorsabb 
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feldolgozása és a hatékonyabb jelentéstétel érdekében; kéri a Bizottságot, hogy 

ismertesse a technikai segítségnyújtás 2011. és 2012. évi felhasználását követően elért 

előrelépéseket; 

4. emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-ra vonatkozó információcsere jelentőségére; 

ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportjának és olyan egyéb, 

tagállamok közötti hálózatépítési tevékenységeknek a finanszírozását, mint az EGAA 

végrehajtásával foglalkozók számára szervezett idei szeminárium; hangsúlyozza 

ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük a szociális 

partnerekkel – való kapcsolattartás erősítésének szükségességét a lehető legtöbb 

szinergia megteremtése érdekében; 

5. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodás1 vonatkozó rendelkezéseit alkalmazva hívja 

meg a Parlamentet az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportjának a technikai 

segítségnyújtás révén megszervezett szemináriumaira és találkozóira; 

6. ösztönzi a tagállamokat, hogy hasznosítsák a bevált gyakorlati megoldások cseréjét, és 

tanuljanak különösen azoktól a tagállamoktól, amelyeknél az EGAA-ra vonatkozóan 

már működnek a szociális partnereket és az érintett feleket helyi szinten bevonó 

nemzeti tájékoztató hálózatok annak érdekében, hogy amennyiben az EGAA 

hatáskörébe tartozó helyzet állna elő, megfelelő segítségnyújtó struktúra álljon 

készenlétben; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy hívja meg a szociális partnereket azokra az EGAA-val 

foglalkozók számára szervezett szemináriumokra, amelyek a technikai segítségnyújtás 

révén kerülnek megrendezésre; 

8. kéri a tagállamokat és az összes érintett intézményt, hogy tegyék meg a szükséges 

erőfeszítéseket az eljárási és költségvetési intézkedések javítására az alap 

igénybevételének felgyorsítása érdekében; tudomásul veszi ezzel összefüggésben a 

Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme 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; várakozással 

tekint arra, hogy az EGAA soron következő felülvizsgálatának keretében tovább 

tökéletesítik majd az eljárást, és elérik, hogy az alap hatékonyabb, átláthatóbb, 

elszámoltathatóbb és láthatóbb legyen; 

9. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a személyzet létszámának csökkentése negatív 

hatást gyakorolhat a beérkező kérelmek gyors, rendszeres és eredményes értékelésére 

és az EGAA-ból biztosított technikai segítségnyújtás végrehajtására; úgy véli, hogy a 

személyzet létszámának rövid vagy hosszú távú felülvizsgálatakor minden esetben 

előzetes hatásvizsgálatra kell támaszkodni, és figyelemmel kell lenni többek között az 

Unió jogi kötelezettségeire, valamint az intézmények Szerződésekből eredő új 

hatásköreire és megnövekedett számú feladataira; 

10. sajnálja, hogy a Bizottság nem tervez külön figyelemfelkeltő intézkedéseket 2013-ra, 

tekintettel arra, hogy egyes tagállamok, köztük az EGAA felhasználói kétségbe vonják 
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az EGAA hasznosságát és előnyeit; 

11. megállapítja, hogy – a Parlament többszöri kérését követően – a 2013-as 

költségvetésben 50 millió EUR összegű kifizetési előirányzat szerepel az EGAA-ra 

vonatkozó 04 05 01. költségvetési sor alatt; emlékeztet arra, hogy az EGAA-t 

különálló, egyedi eszközként hozták létre saját célkitűzésekkel és határidőkkel, és ezért 

elkülönített előirányzatokra van szüksége, amelyekkel elkerülhetőek az abból adódó 

indokolatlan késedelmek, hogy a finanszírozást jelenleg más költségvetési sorokból 

történő átcsoportosításokkal biztosítják, amelyek hátrányosak lehetnek az EGAA 

szociális, gazdasági és politikai célkitűzéseinek megvalósítására nézve; 

12. reméli, hogy a Bizottság által a technikai segítségnyújtás területén hozott intézkedések 

elő fogják segíteni az EGAA hozzáadott értékének növelését, valamint célzottabb és 

hosszú távú támogatást és újrabeilleszkedést tesznek majd lehetővé az elbocsátott 

munkavállalók számára; 

13. mélyen sajnálja, hogy a Tanács úgy határozott, elutasítja a globális kereskedelmi 

folyamatokban bekövetkezett változások miatt munkahelyüket elveszítők mellett a 

jelenlegi szociális, pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott 

munkavállalók pénzügyi támogatását is lehetővé tevő, valamint az uniós 

társfinanszírozási aránynak a programköltségek 65 %-ára való növelését engedélyező 

„válság miatti eltérés” 2011. december 31-e után benyújtott kérelmekre való 

kiterjesztését; felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul vezesse be újra ezt az 

intézkedést, különös tekintettel arra, hogy a recesszió kiterjedése és elmélyülése 

következtében több tagállamban rohamosan romlik a szociális helyzet; 

14. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

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

közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

16. 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 (EGF/2013/000 TA 2013 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság 

kezdeményezésére) 

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

2013/420/EU határozat.) 


