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Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az 

EGF/2017/005 FI/Retail referenciaszámú kérelem  

Az Európai Parlament 2017. november 30-i állásfoglalása az Európai Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/005/FI/Retail) (COM(2017)0618 – 

C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD)) 

Az Európai Parlament, 

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

(COM(2017)0618 – C8-0364/2017), 

– 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 (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) 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 (A8-0366/2017), 

                                                 
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. 



 

 

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 munkaerőpiaci 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; 

C. mivel Finnország az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott beavatkozási kritériumok alapján a NACE Revision 2. rendszere szerinti 

47. ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár), a finnországi Länsi 

Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi és Pohjois- ja Itä-Suomi NUTS 2. szintű 

régiókban működő három vállalatnál történt, 1 660 főt érintő elbocsátásokat követően 

„EGF/2017/005 FI/Retail” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból 

igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt; mivel az intézkedések által várhatóan 

érintett, elbocsátott munkavállalók száma 1 500;  

D. mivel az EGAA által támogatott fellépések pénzügyi ellenőrzése az EGAA-rendelet 21. 

cikkének (1) bekezdésében lefektetettek szerint az érintett tagállam felelőssége; 

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az 

említett rendelet értelmében nyújtandó 2 499 360 EUR összegű pénzügyi 

hozzájárulásra, ami a 4 165 600 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a; 

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem finn hatóságok általi 

benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2017. október 23-án lezárta annak 

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

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

3. megállapítja, hogy Finnország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció hatására 

a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz, elsősorban pedig a 

nemzetközi online kereskedelem exponenciális növekedéséhez kapcsolódnak; 

megjegyzi különösen, hogy egyrészt a kiskereskedelmi termékek internetes 

értékesítésének növekedése, másrészt a nem uniós webáruházak finn fogyasztók 

körében tapasztalható népszerűsége 2014 óta a hagyományos finn áruházak 

forgalmának folyamatos csökkenéséhez vezetett; 

4. megállapítja, hogy a két nagyobb finn áruházláncnál bekövetkezett elbocsátások mind a 

négy finnországi NUTS-2 régiót érintik; elismeri, hogy ezek az áruházak az e-

kereskedelem elterjedése, a változó vásárlási szokások és a gyenge fogyasztói bizalom 

miatt a pénzforgalom és a jövedelmezőség csökkenésével szembesültek; 

5. emlékeztet, hogy az elbocsátásokra két nagyobb finn áruházláncnál és egy 

leányvállalatnál került sor, amelyek 2015-től kezdődően a jövedelmezőség és a 

pénzforgalom jelentős csökkenésével szembesültek az e-kereskedelem elterjedése, a 

változó vásárlási szokások és a gyenge fogyasztói bizalom miatt; sajnálja, hogy 2017 

elején az érintett vállalatok közül kettő végleg bezárt; 



 

 

6. tudatában van ugyanakkor annak, hogy a kiskereskedelmi munkahelyek körében is 

jelentős változás következett be, egyre több új, például informatikai, előrejelzési, 

adatelemzési, kommunikációs, ügyfélismereti és logisztikai készségeket igénylő 

részmunkaidős munkahely jön létre; sajnálja, hogy a kiskereskedelemben dolgozók 

43%-a 45 évesnél idősebb, és nem rendelkezik az említett készségekkel; úgy véli, hogy 

az 50 évnél idősebbek újbóli munkába állása előtt álló akadályok fontos kérdést 

jelentenek, és érdeklődéssel várja az elbocsátott munkavállalók e csoportja számára 

bevezetett karriertanácsadási kísérleti projektek értékelését; 

7. kiemeli, hogy az elbocsátott munkavállalók nagy része 55 évesnél idősebb és több mint 

76%-uk nő; erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív 

munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoportok 

munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei; üdvözli, hogy külön figyelmet 

fordítottak arra, hogy a javasolt intézkedéseket a célcsoportok különleges igényeihez 

igazítsák; 

8. megjegyzi, hogy Finnország hétféle intézkedést tervez a kérelem által érintett 

elbocsátott munkavállalók érdekében: i. tanácsadási (coaching) és más előkészítő 

intézkedéseket, ii. foglalkoztatási és más üzleti intézkedéseket, iii. képzéseket, iv. 

vállalkozásindítási támogatásokat, v. karriertanácsadási kísérleti projekteket, vi. fizetési 

támogatásokat és vii. az utazási és szállásköltségek megtérítését; üdvözli, hogy a 

karriertanácsadási kísérleti projektek az olyan fizikai vagy mentális problémákat és 

egyéb kérdéseket is vizsgálni fogják, amelyek akadályozhatják az újbóli munkába állást; 

megállapítja, hogy kellő forrásokat rendeltek az ellenőrzési és beszámolási 

tevékenységekhez; 

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

csomag 22,05%-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 

35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, 

hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt 

képzési tevékenységekben; 

10. tudomásul veszi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját 

Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi Gazdaságfejlesztési, 

Közlekedési és Környezetvédelmi Központjainak, illetve Uusimaa Foglalkoztatási és 

Gazdaságfejlesztési Hivatalának képviselőivel, továbbá vállalati és szakszervezeti 

képviselőkkel konzultálva állították össze;  

11. tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt 

intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi 

támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, 

továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott 

fellépéseket; 

12. emlékeztet arra, hogy az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások 

összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci 

kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az 

erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással; 

13. 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; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy jövőbeni 

javaslataikban a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő 

ágazatokkal kapcsolatban több részlettel szolgáljanak, valamint megalapozott adatokat 

gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére 

és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára 

gyakorol;  

15. emlékezetet a Bizottsághoz intézett kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a 

nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumhoz; 

16. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

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

annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 

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

és a Bizottságnak. 



 

 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

Finnország EGF/2017/005 FI/Retail referenciaszámú kérelme nyomán az Európai 

Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről 

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

2018/7 határozattal.) 


