
Az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap igénybevétele: Svédország - Volvo; 
Ausztria - Steiermark; Hollandia - Heijmans 

P7_TA(2009)0107 

Az Európai Parlament 2009. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Kiigazítási 
Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és 

tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0602 – C7-0254/2009 – 2009/2183(BUD)) 

(2010/C 286 E/11) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0602 
– C7-0254/2009), 

— tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapo
dásra ( 1 ) (2006. május 17-i IIA), és különösen annak 28. pontjára, 

— tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 
1927/200//EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) (EGF rendelet), 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vélemé
nyére (A7-0079/2009), 

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy 
további támogatást nyújtson a világkereskedelmi sémákban bekövetkező fő strukturális változások követ
kezményeit elszenvedő munkavállalóknak, és segítse a munkaerő-piaci reintegrációjukat, 

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell 
lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott 
közös nyilatkozatával, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i IIA-t az Alap igénybevételéről 
szóló határozatok elfogadása tekintetében, 

C. mivel Svédország, Ausztria és Hollandia támogatást kért a svédországi ( 3 ) és az ausztriai ( 4 ) autóiparban, 
illetve a hollandiai építőipari ágazatban a Heijmans N.V. vállalatnál ( 5 ) bekövetkezett elbocsátásokra 
vonatkozó esetekben, 

D. mivel a kérelmek megfeleltek az EGF-rendeletben meghatározott követelménynek, 

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az EGF igénybevételének 
felgyorsítására; 

2. emlékeztet az intézmények azon kötelezettségvállalására, hogy biztosítsanak zökkenőmentes és gyors 
eljárást az Alap igénybevételére vonatkozó döntések elfogadására, olyan egyszeri, időben korlátozott, egyéni 
támogatást nyújtván, amely a globalizáció eredményeként elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul;
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3. hangsúlyozza, hogy az Alap igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatok csoportokba fogla
lásának lehetősége - összhangban az EGF rendelet 12. cikke (3) bekezdésével - veszélyezteti a költségvetési 
hatóság azon jogát, hogy minden egyes kérelmet saját érdemei alapján bírálhasson el, és ennek következ
tében bizonyos kérelmek hátrányos helyzetbe kerülhetnek; 

4. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak valamennyi rendelkezésére álló eszközt fel kell használnia, 
hogy szembenézzen a globális pénzügyi és gazdasági válság következményeivel; megjegyzi, hogy ebben az 
összefüggésben az EGF létfontosságú szerepet játszhat az elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő 
újbóli beilleszkedésében; 

5. hangsúlyozza, hogy az EGF-rendelet 6. cikkének értelmében biztosítani kellene, hogy az EGF segítse az 
elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGF pénzügyi hozzájárulása nem 
helyettesíti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés 
alapján a vállalkozások felelőssége, sem a különböző szektorok és társaságok átszervezésére irányuló intéz
kedéseket; 

6. emlékezteti a Bizottságot az EGF igénybevételével összefüggésben arra, hogy ne helyezzen át módsze
resen kifizetési előirányzatokat az Európai Szociális Alapból, hiszen az EGF-et különálló, egyedi eszközként 
hozták létre, mely saját célokkal és határidőkkel rendelkezik; 

7. emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret költségvetési felülvizsgálata során 
értékelni kell az EGF működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban 
létrehozott programok és egyéb különböző eszközök általános értékelésével összefüggésben; 

8. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

9. felkéri a Bizottságot, hogy az Alap igénybevételének engedélyezésére irányuló javaslatokat ezentúl 
minden egyes kérelem tekintetében egyedileg nyújtsa be; 

10. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, a mellékletével együtt, a Tanácsnak és a Bizott
ságnak. 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő 

igénybevételéről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra ( 1 ), és 
különösen annak 28. pontjára, 

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ), és különösen 12. cikkének (3) bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára,
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mivel: 

(1) Az Európai Unió létrehozta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy kiegészítő 
támogatást nyújtson a világkereskedelmi sémákban bekövetkező fő strukturális változások következmé
nyeit elszenvedő munkavállalóknak, és segítse a munkaerő-piaci reintegrációjukat. 

(2) A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGF hatálya kibővült az olyan munkavál
lalók támogatásával, akiket a pénzügyi és gazdasági világválság eredményeként bocsátottak el. 

(3) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGF igénybevételét évi 500 millió eurós plafon
értéken belül teszi lehetővé. 

(4) Svédország a gépjárműipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. június 5-én az EGF 
igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 
10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozó követelményeknek, 
ezért a Bizottság javasolja egy 9 839 674 eurós összeg rendelkezésre bocsátását. 

(5) Ausztria a gépjárműipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. július 9-én az EGF igény
bevételére irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 
10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozó követelményeknek, 
ezért a Bizottság javasolja egy 5 705 635 eurós összeg rendelkezésre bocsátását. 

(6) Hollandia az építőipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. augusztus 4-én az EGF 
igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 
10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozó követelményeknek, ezért 
a Bizottság javasolja egy 386 114 eurós összeg rendelkezésre bocsátását. 

(7) Az EGF-et ezért igénybe kell venni a Svédország, Ausztria és Hollandia által benyújtott kérelmekre 
történő pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében. 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Az Európai Uniónak a 2009es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretein belül igénybe kell 
venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot a 15 931 423 eurós összeg nyújtására kötelezett
ségvállalási és kifizetési előirányzatokban. 

2. cikk 

Ezt a határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

Kelt Strasbourgban, 

az Európai Parlament részéről 

az elnök 

a Tanács részéről 

az elnök
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