
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználása 

P7_TA(2009)0009 

Az Európai Parlament 2009. szeptember 15-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)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)) 

(2010/C 224 E/18) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0371 
– C7-0115/2009), 

— 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 (2006. május 17-i IIA) ( 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 ) (EGF-rendelet), 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vélemé
nyére (A7-0006/2009), 

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy 
további támogatást nyújtson a világkereskedelmi trendek fő strukturális változásainak következményei 
által sújtott munkavállalóknak és támogassa munkaerő-piaci reintegrációjukat, 

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, összhangban 
a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilat
kozattal, és kellő figyelemmel a 2006. május 17-i IIA-ra az Alap felhasználására irányuló határozatok 
elfogadása tekintetében, 

C. mivel Spanyolország és Portugália segítséget igényelt a Katalónia ( 3 ) és Norte-Centro ( 4 ) térségekben, a 
textilágazatban történt elbocsátásokkal kapcsolatban, és teljesítette az EGF-rendelet által megállapított 
jogosultsági követelményeket, 

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az Alap felhasználásának 
felgyorsítására; 

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak valamennyi eszközét fel kell használnia, hogy szembenézzen 
a globális gazdasági és pénzügyi válság következményeivel; megjegyzi ezzel összefüggésben, hogy az EGF 
létfontosságú szerepet játszhat az elbocsátott munkavállalók munkaerőpiaci reintegrációjában;
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3. emlékeztet arra, hogy az EGF kifizetési előirányzatok tekintetében történő felhasználása nem veszé
lyeztetheti az Európai Szociális Alap finanszírozását; kétségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy biztosított-e 
a komplementaritás az egyéb meglévő eszközökkel, így például az Európai Szociális Alappal; 

4. vállalja, hogy értékeli az EGF működését és hozzáadott-értékét a 2006. május 17-i IIA által létrehozott 
programok és egyéb különböző eszközök általános értékelésének keretében, a 2007–2013-as többéves 
pénzügyi keret költségvetési felülvizsgálatára irányuló folyamat során; 

5. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

6. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és intézkedjék annak az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást, a melléklettel együtt, a Tanácsnak és a Bizott
ságnak. 

MELLÉKLET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználásáról, összhangban 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 

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 pénzgaz
dálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 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 annak 12. cikke (3) bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

mivel: 

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást 
nyújtson a világkereskedelmi trendek strukturális változásainak következményei által sújtott munkavál
lalóknak, és segítséget nyújtson számukra a munkaerőpiaci reintegrációjukhoz. 

(2) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap felhasználását évi 500 millió EUR összeg
határon belül teszi lehetővé.
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(3) Spanyolország, a textiliparban történt elbocsátásokra tekintettel, 2008. december 29-én az EGF felhasz
nálására irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében 
a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság 
ezért 3 306 750 EUR felhasználását javasolja. 

(4) Portugália, a textiliparban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. január 23-án az EGF felhasználására 
irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a 
pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság 
ezért 832 800 EUR felhasználását javasolja. 

(5) Az EGF-et tehát igénybe kell venni pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében a Spanyolország és 
Portugália által benyújtott kérelmek alapján, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretein belül fel kell használni az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot a 4 139 550 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokban történő nyújtása érdekében. 

2. cikk 

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

Kelt Strasbourgban, 

az Európai Parlament részéről 

az elnök 

a Tanács részéről 

az elnök 

6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet 

P7_TA(2009)0010 

Az Európai Parlament 2009. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre 
vonatkozó, 6/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság 

(11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)) 

(2010/C 224 E/19) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére, 

— tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 37. és 38. cikkére,
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