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Módosítás 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság „Új képességek az új 
munkahelyekhez – előre látni és 
megfelelni a munkaerőpiac képzettségi 
igényeinek című közleménye, és az
Európai Tanács által 2007. december 14-
én elfogadott „A rugalmas biztonság 
közös elvei” egyaránt kiemeli a 
munkavállalók folyamatos 
alkalmazkodóképességére és 
alkalmazhatóságára vonatkozó cél 
elérését, nevezetesen jobb tanulási 
lehetőségek biztosításával minden szinten, 
valamint a gazdaság igényeit figyelembe 
vevő képességfejlesztési stratégiákkal.

(3) Az európai globalizációs 
alkalmazkodási alap igénybevételének 
alacsony szintje (az évi 500 millió eurós 
elkülönített összegből 2007-ben csak 
65 214 850 EUR-t használtak fel, 2008-
ban pedig csak 14 624 972 EUR-t) azt 
mutatja, hogy bizonyos szempontjait felül 
kell vizsgálni, annak biztosítása 
érdekében, hogy elérje a kitűzött célokat.

Or. pt

Módosítás 4
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság „Új képességek az új 
munkahelyekhez – előre látni és megfelelni 
a munkaerőpiac képzettségi igényeinek
című közleménye, és az Európai Tanács 
által 2007. december 14-én elfogadott „A 
rugalmas biztonság közös elvei” egyaránt
kiemeli a munkavállalók folyamatos 
alkalmazkodóképességére és
alkalmazhatóságára vonatkozó cél elérését, 

(3) A Bizottság „Új képességek az új 
munkahelyekhez – előre látni és megfelelni 
a munkaerőpiac képzettségi igényeinek
című közleménye kiemeli a munkavállalók 
alkalmazhatóságára vonatkozó cél elérését, 
nevezetesen jobb tanulási lehetőségek 
biztosításával minden szinten, valamint a 
gazdaság és a társadalomnak az ökológiai 
átszervezéssel összefüggő igényeit 
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nevezetesen jobb tanulási lehetőségek 
biztosításával minden szinten, valamint a 
gazdaság igényeit figyelembe vevő 
képességfejlesztési stratégiákkal.

figyelembe vevő képességfejlesztési 
stratégiákkal, és hozzájárulva annak 
lehetővé tételéhez, hogy a munkavállalók 
felszabadítsák a környezetbarát 
munkahelyek felvállalására való 
képességeiket.

Or. en

Módosítás 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3-A) A legutolsó gazdasági előrejelzések 
az Európai Unióban a munkanélküliek 
számának jelentős emelkedését mutatják, 
amely számos uniós régióban – különösen 
a gyengébb gazdasági struktúrával bíró 
régiókban – járhat súlyos szociális 
következményekkel. 

Or. pt

Módosítás 6
Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EGAA hatályának kiterjesztése 
egy szolidaritási elkötelezettség arra, hogy 
csökkentsük azon komoly hatásokat, 
amelyeket a globális gazdasági és 
pénzügyi válság a régiók fenntartható 
fejlődésének garantálására gyakorol, és 
ezen túlmenően megelőzzük az 
egyenlőtlenségek további fokozódását.
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Or. en

Indokolás

A globális pénzügyi és gazdasági válság kivételes körülményei közepette az EGAA 
rendeletnek a jelen javaslat alapján történő módosítása lehetővé teszi a Közösség számára, 
hogy megerősítse szociális és gazdasági kohézióját és mindig a régiók kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődését segítse elő.

Módosítás 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1927/2006/EK rendelet
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"(1-A) Az 1. bekezdéstől eltérően, az
EGAA támogatást nyújt a globális
pénzügyi és gazdasági válság 
következtében elbocsátott 
munkavállalóknak is, amennyiben a 
kérelmek megfelelnek a 2a., 2b. vagy 2c. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

"(1-A) Az EGAA támogatást nyújt a 
pénzügyi és gazdasági válság 
következtében elbocsátott 
munkavállalóknak is, amennyiben a 
kérelmek megfelelnek a 2a., 2b. vagy 2c. 
cikkben meghatározott feltételeknek.

Ez az eltérés valamennyi, 2010. december 
31. előtt benyújtott kérelemre 
alkalmazandó.” 

Or. pt

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetőséget nyújt az alap beavatkozási kritériumainak utólagos 
felülvizsgálatára, annak biztosítása érdekében, hogy állandó jelleggel támogatni tudja a 
gazdasági és pénzügyi válság sújtotta munkavállalókat. A jelen módosítás célja ezen 
intézkedésnek az alapba való integrálása, és ezáltal a későbbi módosítások megelőzése. Erre 
azért van szükség, mert a munkanélküliség aránya az Unióban várhatóan nőni fog, és az alap 
kritériumai jelenlegi állapotukban túlságosan korlátozó jellegűek.  
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Módosítás 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1927/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGAA olyan esetekben nyújt pénzügyi 
támogatást, amikor a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások komoly gazdasági 
zavarokhoz vezettek, úgymint az uniós 
behozatal jelentős növekedése, vagy egy 
adott ágazatban az EU piaci 
részesedésének hirtelen csökkenése, vagy 
egy harmadik országba történő gazdasági 
delokalizáció, melyek következtében:

Az EGAA olyan esetekben nyújt pénzügyi 
támogatást, amikor a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások komoly gazdasági 
zavarokhoz vezettek, úgymint az uniós 
behozatal jelentős növekedése, vagy egy 
adott ágazatban az EU piaci 
részesedésének hirtelen csökkenése, vagy 
egy harmadik országba vagy más uniós 
tagállamba történő gazdasági 
delokalizáció, melyek következtében:

Or. pt

Indokolás

A támogatásoknak azon feltételhez kötését, hogy a delokalizáció az Unión kívülre történjen, a 
vállalat áttelepülése vagy átszervezése következtében az EU-ban állásukat elveszítő 
munkavállalók tisztességtelennek tartják. Ezért javasoljuk ennek a méltánytalanságnak a 
kiküszöbölését.

Módosítás 9
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1927/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGAA olyan esetekben nyújt pénzügyi
támogatást, amikor a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások komoly gazdasági 
zavarokhoz vezettek, úgymint az uniós 

Az Alapból olyan esetekben kell pénzügyi
hozzájárulást nyújtani, amikor a 
világkereskedelemben bekövetkezett fő 
strukturális változások komoly gazdasági 
zavarokhoz vezettek, úgymint az uniós 
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behozatal jelentős növekedése, vagy egy 
adott ágazatban az EU piaci 
részesedésének hirtelen csökkenése, vagy 
egy harmadik országba történő gazdasági 
delokalizáció, melyek következtében:

behozatal jelentős növekedése, vagy egy 
adott ágazatban az Európai Unió piaci 
részesedésének hirtelen csökkenése, vagy 
egy harmadik országba történő,
következésképpen ökológiai 
szükségleteken alapuló átszervezést 
igénylő gazdasági delokalizáció, melyek 
következtében:

Or. en

Módosítás 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1927/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább 500 főt elbocsátanak 9 hónapos 
időszak alatt, különösen kis- és 
középvállalkozásoknál, NACE 2-es 
ágazatban egy régióban vagy két 
egymással határos régióban NUTS II 
szinten,

b) legalább 500 főt elbocsátanak 12
hónapos időszak alatt, különösen kis- és 
középvállalkozásoknál, NACE 2-es 
ágazatban, vagy több NACE 2-es 
ágazatban, amennyiben ugyanazon 
termelési ágról van szó egy régióban vagy 
két egymással határos régióban NUTS II 
szinten,

Or. pt

Indokolás

E módosítás célja megőrizni a lehetőséget, hogy sok, ugyanahhoz a termelési ághoz tartozó –
esetleg egy vagy több NACE 2 ágazatbeli vállalat (túlnyomórészt mikrovállalkozások és kkv-
k) több száz munkavállalója is részesüljön az alapból.
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Módosítás 11
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1927/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább 500 főt elbocsátanak 9 hónapos 
időszak alatt, különösen kis- és 
középvállalkozásoknál, NACE 2-es 
ágazatban egy régióban vagy két 
egymással határos régióban NUTS II 
szinten,

b) legalább 500 főt elbocsátanak 9 hónapos 
időszak alatt, különösen kis- és 
középvállalkozásoknál, NACE 2-es 
ágazatban egy régióban vagy két 
egymással határos régióban ugyanazon 
tagállamban vagy egymással szomszédos 
uniós országokban NUTS II szinten,

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a régiók kohéziója ne csak országos, de közösségi szinten is megvalósuljon. 
Amennyiben szomszédos régiók ugyanazon terület kapcsán érzékelik a munkanélküliség 
magas arányát, fontosnak vélem az EGAA rendelet alkalmazását.

Módosítás 12
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1927/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ezzel egyidejűleg a helyi hatóságoknak 
elő kell segíteniük a megfigyelő és 
tájékoztató kampányokat, hogy az egyes 
régiók specifikus igényeinek megfelelően 
új foglalkoztatási és szakmai átképzési 
lehetőségeket találjanak.

Or. en
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Indokolás

Mindig nagyon lényeges az elbocsátások számának állandó figyelése és az új foglalkoztatási 
lehetőségek keresése regionális szinten.

Módosítás 13
Monica Giuntini

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1927/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott elbocsátások számának 
kiszámítása céljából egy elbocsátást vagy a 
munkaadó egyoldalú, az elbocsátott 
munkavállaló munkaviszonyának 
megszűnését okozó nyilatkozatától, vagy a 
munkavállalási szerződés tényleges, annak 
lejárta előtti megszűnésétől kell figyelembe 
venni, amennyiben az az érintett 
munkavállalóval kapcsolatba nem hozható 
okból történt. Minden esetben ki kell 
választani és a kérelemben meg kell adni a 
két lehetőség egyikét.

Az első bekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott szerkezeti túllépések
számának kiszámítása céljából egy
szerkezeti túllépést vagy a munkaadó 
egyoldalú, az elbocsátott munkavállaló 
munkaviszonyának megszűnését okozó 
nyilatkozatától, vagy a munkavállalási 
szerződés tényleges, annak lejárta előtti 
megszűnésétől kell figyelembe venni, 
amennyiben az az érintett munkavállalóval 
kapcsolatba nem hozható okból történt. 
Minden esetben ki kell választani és a 
kérelemben meg kell adni a két lehetőség 
egyikét.

Or. it

Indokolás

Az alap reformjának célja az, hogy könnyebben lehessen az alapból részesülni. A „szerkezeti 
túllépés” fogalmának köszönhetően a rendelet hatálya kiterjeszthető a munkavállalók olyan 
kategóriáira is, akik specifikus nemzeti jogszabályok értelmében már nem jogosulnának 
támogatásra úgy, ahogyan ezt a múltban kaphatták. 

Módosítás 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1927/2006/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság kezdeményezésére, az 
adott évben az EGAA számára 
rendelkezésre álló maximális összeg
0,35%-a erejéig, az EGAA felhasználható 
az e rendelet végrehajtásához szükséges 
előkészületekkel, nyomon követéssel, 
információval, az EGAA végrehajtásához 
szükséges adatbázis létrehozásával, 
adminisztratív és technikai 
segítségnyújtással, pénzügyi ellenőrzéssel, 
ellenőrzési és értékelési tevékenységekkel 
kapcsolatos intézkedések finanszírozására.

(1) A Bizottság kezdeményezésére, az 
adott évben az EGAA számára 
rendelkezésre álló maximális összeg
0,15%-a erejéig, az EGAA felhasználható 
az e rendelet végrehajtásához szükséges 
előkészületekkel, nyomon követéssel, 
információval, az EGAA végrehajtásához 
szükséges adatbázis létrehozásával, 
adminisztratív és technikai 
segítségnyújtással, pénzügyi ellenőrzéssel, 
ellenőrzési és értékelési tevékenységekkel 
kapcsolatos intézkedések finanszírozására.

Or. pt

Módosítás 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1927/2006/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

'(1) „Az 5. cikk (5) bekezdésének 
értelmében elvégzett értékelés alapján, és 
különös figyelemmel a támogatandó 
munkavállalók számára, a javasolt 
intézkedésekre és a becsült költségekre, a 
Bizottság a lehető legrövidebb határidőn 
belül értékeli az adott esetben a 
rendelkezésre álló források keretein belül 
adható pénzügyi hozzájárulás összegét és 
javaslatot tesz arra. Ez az összeg nem 
haladhatja meg az 5. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett becsült összköltség
75%-át.”

'(1) „Az 5. cikk (5) bekezdésének 
értelmében elvégzett értékelés alapján, és 
különös figyelemmel a támogatandó 
munkavállalók számára, a javasolt 
intézkedésekre és a becsült költségekre, a 
Bizottság a lehető legrövidebb határidőn 
belül értékeli az adott esetben a 
rendelkezésre álló források keretein belül 
adható pénzügyi hozzájárulás összegét és 
javaslatot tesz arra. Ez az összeg nem 
haladhatja meg az 5. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett becsült összköltség
85%-át.”

Or. pt
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Indokolás

Tekintettel a fellépések és a munkavállalókat támogató intézkedések költségeinek viselése 
terén számos tagállamot érintő problémákra, fontos növelni a közösségi társfinanszírozás 
arányát.

Módosítás 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 a pont (új)
1927/2006/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép: 

'(1) Az EGAA rendelet értelmében 
maximálisan elkölthető kiadásokat 
jelenlegi áron évi 1 000 000 000 euróra 
kell növelni.

Or. pt

Módosítás 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
1927/2006/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

'(2) A tagállamnak illetve a tagállamoknak 
végre kell hajtaniuk minden olyan 
támogatható fellépést, amely az 
összehangolt, személyre szabott 
szolgáltatási csomag részét képezik, a 
kérelem benyújtásától számított 24
hónapon belül, az 5. cikk rendelkezésének 
megfelelően.”

'(2) A tagállamnak illetve a tagállamoknak 
végre kell hajtaniuk minden olyan 
támogatható fellépést, amely az 
összehangolt, személyre szabott 
szolgáltatási csomag részét képezik, a 
kérelem benyújtásától számított 30
hónapon belül, az 5. cikk rendelkezésének 
megfelelően.”
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Or. pt

Indokolás

Az időkeretet meg kell hosszabbítani 30 hónapra, hogy az egyéni kérelmekkel összefüggő 
fellépéseket és intézkedéseket jobban és hatékonyabban végre lehessen hajtani. 

Módosítás 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
1927/2006/EK rendelet
20 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 20. cikk az első albekezdés után a 
következő új albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság ajánlása alapján az Európai 
Parlament és a Tanács felülvizsgálhatja 
ezt a rendeletet, beleértve azt az ideiglenes 
eltérést, melyről az 1. cikk 1a bekezdése 
rendelkezik.”

törölve

Or. pt

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetőséget nyújt az alap beavatkozási kritériumainak utólagos 
felülvizsgálatára, annak biztosítása érdekében, hogy állandó jelleggel támogatni tudja a 
gazdasági és pénzügyi válság sújtotta munkavállalókat. A jelen módosítás célja ezen 
intézkedésnek az alapba való integrálása, és ezáltal a későbbi módosítások megelőzése. Erre 
azért van szükség, mert a munkanélküliség aránya az Unióban várhatóan nőni fog, és az alap 
kritériumai jelenlegi állapotukban túlságosan korlátozó jellegűek.  
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