
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználása 

P6_TA(2009)0339 

Az Európai Parlament 2009. május 5-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. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI)) 

(2010/C 212 E/28) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0150 
– C6-0115/2009), 

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

— tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) (EGF-rendelet), 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére 
(A6-0266/2009), 

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket annak érdekében, 
hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által 
sújtott munkavállalóknak, és hogy segítse a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket, 

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak 
kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, a 2008. 
július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal 
összhangban, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak az alap 
felhasználásáról szóló határozatok elfogadására vonatkozó rendelkezéseit, 

C. mivel Spanyolország segítséget igényelt a Kasztília és León, valamint Aragónia autonóm közösségekben a 
gépjárműágazatban történt elbocsátásokkal kapcsolatban ( 3 ), és teljesítette az EGF-rendelet által megálla
pított jogosultsági követelményeket, 

D. mivel az EGF-rendelet 8. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adott évben rendelkezésre álló 
összeg legfeljebb 0,35 %-a használható fel az EGF-rendelet végrehajtásához szükséges, monitoringgal, 
tájékoztatással, adminisztratív és technikai segítségnyújtással, könyvvizsgálattal, ellenőrzéssel és értéke
léssel kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, 

E. mivel e cikk alapján a Bizottság javasolta az alap mozgósítását az EGF-honlap létrehozására, amely 
tájékoztatást nyújt az európai globalizációs alkalmazkodási alapról az EU valamennyi nyelvén, és amelyet 
kiadványok, audiovizuális tevékenységek és a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti megosztását szol
gáló hálózat támogat ( 4 ), összhangban az Európai Parlament azon szándékával, hogy fokozza a polgárok 
uniós fellépésekkel kapcsolatos tájékozottságát,
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1. kéri a döntéshozatali és végrehajtási folyamatban részt vevő intézményeket, hogy tegyék meg a szük
séges erőfeszítéseket az alap igénybevételének felgyorsítására; 

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Uniónak valamennyi eszközt fel kell használnia a globális gazdasági 
és pénzügyi válság következményeinek kezelésére; megjegyzi e tekintetben, hogy az alap fontos szerepet 
játszhat az elbocsátott munkavállalóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésében; 

3. üdvözli a Bizottság kezdeményezését, hogy egy átlátható, felhasználóbarát és aktualizált honlap álljon 
az Európai Unió polgárainak rendelkezésére; 

4. hangsúlyozza, hogy az EGF felhasználása a kifizetési előirányzatok tekintetében nem veszélyeztetheti 
az Európai Szociális Alap finanszírozását; 

5. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

6. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak közzé
tételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, beleértve annak mellékletét is, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak. 

( 1 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
( 2 ) HL L 406., 2006.12.30., 1. o. 
( 3 ) EGF/2008/004 ES/Kasztília és León, valamint Aragónia. 
( 4 ) SEC(2008)2986. 

MELLÉKLET 

MELLÉKLET AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

az európai globalizációs alkalmazkodási alap felhasználásáról 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. pontjával összhangban 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, 

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megál
lapodásra ( 1 ), és különösen 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 globalizációs alkalmazkodási alapot (a továbbiakban: az alap) azért hozták létre, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által 
sújtott munkavállalóknak, és segítséget nyújtson számukra a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszke
déshez. 

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

(3) Spanyolország 2008. december 29-én az alap felhasználására irányuló kérelmet nyújtott be a gépjármű
ágazatban történt elbocsátások tekintetében. E kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 
10. cikkében rögzített, a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozó követelményeknek. A 
Bizottság ezért 2 694 300 euró összeg mozgósítását javasolja. 

(4) A Bizottság javasolja továbbá 690 000 euró összeg mozgósítását az Alapból technikai segítségnyújtás 
céljából, az 1927/2006/EK rendelet 8. cikkével összhangban. 

(5) Az Alapot tehát igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi 
hozzájárulás folyósítása, valamint a technikai segítségnyújtásra irányuló igény teljesítése érdekében. 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Az Európai Unió 2009. évi általános költségvetésének keretein belül igénybe kell venni az európai globa
lizációs alkalmazkodási alapot a 3 384 300 euró összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 
folyósítása érdekében. 

2. cikk 

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

Kelt Strasbourgban, 

az Európai Parlament részérőla 

az elnök 

Tanács részéről 

az elnök
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