
06 06 02 01. Közlekedéssel kapcsolatos kutatás (beleértve a repülést is); 

06 06 02 03. SESAR közös vállalkozás; 

06 06 05 02. A hatodik EK keretprogram (2003–2006) lezárása; 

07 03 07. LIFE+ (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz – 2007–2013); 

08 02 01. Együttműködés – Egészségügy; 

08 07 02. Együttműködés – Közlekedés –„Tiszta égbolt” közös vállalkozás; 

08 10 01. Ötletek; 

11 06 01. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) lezárása – 1. célkitűzés (2000–2006); és 

11 06 04. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) lezárása – az 1. célkitűzéshez kapcso
lódó területeken kívül (2000–2006), 

B. mivel a 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítás előírásszerű beépí
tése a 2009. évi költségvetésbe, 

1. tudomásul veszi a 9/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet, amely az ötödik, kizá
rólag az EU Szolidaritási Alapjának szentelt költségvetés-módosítás, összhangban az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott közös nyilatkozatban foglalt kérésével; 

2. jóváhagyja módosítás nélkül a 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Németország) 

P7_TA(2009)0049 

Költségvetési Bizottság PE428.043 az Európai Parlament 2009. október 20-i állásfoglalása az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről, valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő 
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD)) 

(2010/C 265 E/28) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0423 
– C7-0113/2009), 

— tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, valamint a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megál
lapodásra (2006. május 17-i IIA) ( 1 ), és különösen annak 28. pontjára,
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— tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGF-rendelet) ( 1 ), 

— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vélemé
nyére (A7-0022/2009), 

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

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 kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az alap igénybe
vételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében, 

C. mivel Németország segítséget igényelt a távközlési ágazatban történt elbocsátásokkal kapcsolatban, a 
Nokia GmbH által 2009. február 6-án, a bochumi régióban elbocsátott munkavállalók tekintetében ( 2 ), és 
teljesítette az EGF-rendeletben megállapított jogosultsági követelményeket, 

1. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGF) igénybevételének felgyorsítására; 

2. 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 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap lényeges szerepet játszhat az elbocsátott 
munkavállalók munkaerőpiaci reintegrációjában; 

3. emlékeztet arra, hogy az alapnak a kifizetési előirányzatok tekintetében történő igénybevétele nem 
veszélyeztetheti az Európai Szociális Alap finanszírozását; kétségének ad hangot, hogy vajon biztosított-e az 
egyéb meglévő eszközökkel – például az Európai Szociális Alappal – való komplementaritás; 

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

5. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot; 

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

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

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 

… az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési fegyelemről, valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 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, 

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, 
valamint a pénzgazdálkodás 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 2. cikkének (3) bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

mivel: 

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást 
nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő fő strukturális változások következ
ményei által sújtott munkavállalóknak, és segítséget nyújtson számukra a munkaerőpiacra történő 
ismételt beilleszkedéshez. 

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

(3) Németország a távközlési ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel 2009. február 6-án az EGF igény
bevételére irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében 
lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó követelményeknek, ezért a Bizottság 
egy 5 553 850 eurós összeg rendelkezésre bocsátását javasolja. 

(4) Az EGF-et ezért igénybe kell venni a Németország által benyújtott kérelemre történő pénzügyi hozzá
járulás nyújtása érdekében, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Az Európai Uniónak a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése számára igénybe kell venni 
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot az 5 553 850 eurós összeg nyújtása érdekében, kötelezett
ségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.
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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
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