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RÖVID INDOKOLÁS

Amint arra a Regionális Fejlesztési Bizottság 2006. évi véleményében rámutatott, a gazdasági 
tevékenység és a kereskedelem globalizációja megszámlálhatatlan előnnyel járt az európai piac 
számára a választék, a versenyképes árak, a technológiai innováció és egy poszt-indusztriális 
társadalom kezdetleges tudásalapú társadalommá való fokozatos átalakulása tekintetében. A 
kedvező változás ára a munkaerőpiacon jelentkező nagy fokú képlékenység és bizonytalanság, 
ami jelentős mértékű munkanélküliséget eredményez a korábban rendkívül termelékeny ipari 
központokban és régiókban. Ezt a munkavállalók relatív gazdagságának csökkenése kísérte, 
mivel a vállalatok olyan régiókba települtek át, ahol alacsonyabbak a munkaerőköltségek és 
biztosítottak az adózási vagy egyéb előnyök. Az áttelepülés nem új keletű jelenség. Amikor 
azonban nemzeti vagy régióközi szintről globális színtérre helyeződött át, ez arra ösztönözte az 
Európai Bizottságot, hogy javaslatot tegyen az európai globalizációs alap létrehozására, amely 
bizonyos mértékű pénzügyi támogatást nyújtana az ilyen áttelepülések következtében 
munkájukat vesztett munkavállalóknak.

Amint arra a Bizottság indokolásában rámutat, a példa nélkül álló pénzügyi válság és gazdasági 
recesszió – amely 2007 óta változó mértékben sújtja a világgazdaságot – „komoly 
elbocsátásokat fog okozni”.

Ezért ahhoz, hogy az európai globalizációs alap a válság hatását hatékonyan enyhítő eszközzé 
váljon, rendkívül fontos az arra biztosított pénzügyi források növelése és egy arra vonatkozó, 
külön költségvetési tétel kialakítása a megfelelő költségvetési fejezeten belül.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a globalizációs alap lényege a szolidaritás kifejezése azon 
munkavállalókkal, akik globális események okozta gazdasági zavarok következtében veszítik 
el állásukat. A belső piac elveit – amelyek nem teszik lehetővé a kizárólag Közösségen belüli 
kiigazításokat – alapjaiban ásná alá egy ettől eltérő megközelítés.

A Bizottság javaslata erősen technikai jellegű, és 2008-ban született meg tagállami szakért
őkkel, szociális partnerekkel és a többi érdekelt félel folytatott részletes konzultáció 
eredményeként. 

Az előadó különösen helyesli az európai globalizációs alkalmazkodási alapra vonatkozó 
rendelet olyan javasolt módosításait, mint a forrásokhoz való hozzáférés javítása és 
meggyorsítása, az elbocsátások küszöbértékének 1000-ről 500-ra történő csökkentése, az 
alapból származó támogatásra jogosult elbocsátott munkavállalók felvétele a referenciaidőszak 
kezdetét megelőzően és a támogatás felhasználására rendelkezésre álló időszak kiterjesztése 12 
hónapról 24 hónapra.

Az eszköz hatékonysága az alkalmazásában rejlik, és ennek sikerében kulcsszerepet játszik a 
módosított 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja, amely meghatározza a szabályokat, és kiemeli 
az ok-okozati viszony feltárásának szükségességét a szóban forgó elbocsátások és a világszerte 
tapasztalható főbb szerkezeti változások vagy a pénzügyi és gazdasági válság között. Ennek 
megállapítása feltétlenül szükséges, hogy különbséget lehessen tenni az előre nem látható 
események és azok között, amelyek a rossz vezetés vagy a munkaadó által alkalmazott nem 
versenyképes gyakorlatok egyértelmű eredményei. Egy ilyen alapvető jelentőséggel bíró 
kapcsolat meghatározása természetesen nem lesz könnyű feladat, és új alapot adhat a 
visszaélésekre. Az előadó ezért teljes mértékben támogatja az új 8. cikk rendelkezéseit, amely 
korlátozott feltételek mellett lehetővé teszi az európai globalizációs alap igénybe vételét az el
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őkészületek, a nyomon követés, a technikai segítségnyújtás és az ellenőrzés finanszírozásához.

A Regionális Fejlesztési Bizottság 2006. évi véleményében javasolta, hogy a 2. cikk b) 
pontjában szereplő, az elbocsátások minimumára vonatkozó időszakot terjesszék ki 12 
hónapra. Egyértelműen hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy a globalizáció hatásai – különösen 
a gazdasági recesszióból eredőek – érezhetők legyenek az ipar szerkezetében vagy a helyi 
gazdaságban. Az előadó ismételten benyújtja ezt a módosítást abban a meggyőződésben, hogy 
az a javasolt meghosszabbítás fényében egyértelműen indokolt.

A Bizottság javasolja egy új albekezdés beillesztését a 20. cikkbe, amely lehetővé teszi az 
Európai Parlament és a Tanács számára a rendelet felülvizsgálatát, beleértve a Bizottság 
javaslata alapján történő ideiglenes eltérést. Úgy vélem, hogy szükséges egy ilyen 
felülvizsgálat, ezért a rendelkezést ennek megfelelően módosítottam.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 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 egy régióban vagy két egymással 
határos régióban NUTS II szinten,

Or. en

Indokolás

Amint az a 2. cikk bevezető bekezdésében szerepel, a globalizáció következményei az érintett 
vállalkozások munkavállalói számára nagyon gyakran időben elhúzódva érzékelhetők, ezért 
lehetetlen azokat egy rövid, kilenc hónapos időszakon belül mérni. Amennyiben a kérdéses id
őszakot meghosszabbítanák 12 hónapra, a mérés megfelelőbb módon történhetne.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk  7 pont
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1927/2006/EK rendelet
20 cikk – új albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„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.”

„Legkésőbb 2011. április 1-jéig a 
Bizottság értékelést nyújt be az 1. cikk 
(1a) bekezdése szerinti ideiglenes 
eltéréssel kapcsolatos rendelkezések 
hatása és hatékonysága vonatkozásában, 
a rendeletnek az Európai Parlament és a 
Tanács általi felülvizsgálatára irányuló 
javaslat kíséretében.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi kivételes körülmények között az Európai Bizottságnak részletesen, pán-európai 
szinten kell értékelnie az átmeneti intézkedések hatását, a Parlamentnek pedig lehetősége 
nyílik a jogszabály felülvizsgálatára.
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