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6.
ismételten hangot ad azon szilárd meggyőződésének, hogy a - például az Unió kizárólagos hatáskö
rébe tartozó versenypolitika végrehajtása révén - késedelmes fizetések miatti bírságokból és kamatokból
származó bevételek egy részét közvetlenül vissza kell forgatni és újra be kell építeni az Unió költségvetésébe,
és azokat nem lehet visszajuttatni a tagállamok részére az egyensúly érdekében;
7.
módosítás nélkül jóváhagyja a 6/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi állás
pontot, és utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2011. számú költségvetés-módosítást véglegesen
elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;
8.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti
parlamenteknek.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2011/005 PT
sz. kérelem, Norte-Centro Automotive - Portugália
P7_TA(2011)0523
Az Európai Parlament 2011. december 1-jei 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. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive”
referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))
(2013/C 165 E/16)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0664 –
C7-0334/2011),
— 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 megálla
podásra (1) (2006. május 17-i intézményközi megállapodás) 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) (EGAA-rendelet),
— tekintettel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjában előírt háromoldalú egyezte
tésre,
— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,
— tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0395/2011),
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, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,
B.

mivel az EGAA hatályát a 2009. május 1-jétől benyújtott kérelmek tekintetében kiterjesztették az olyan
munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el
állásukat,

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

2013.6.11.

HU

2013.6.11.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 165 E/101
2011. december 1., csütörtök

C.

mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott pénzügyi támogatásnak dinami
kusnak 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 nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az
EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D. mivel Portugália támogatást igényelt az ország Norte (PT11) és Centro (PT16) NUTS II. szintű régióiban
a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 29. ágazatban („Közúti jármű gyártása”) működő három vállalatnál
történt 726 elbocsátás tekintetében, amelyek mindegyike támogatásban részesítendő,
E.

mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.
kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási és költségvetési
intézkedések javítására az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli ezzel összefüg
gésben a Parlamentnek a támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által
bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem
támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák
be; reméli, hogy az EGAA soron következő felülvizsgálatának keretében tovább tökéletesítik majd az eljárást,
és elérik, hogy az EGAA hatékonyabb és átláthatóbb legyen;
2.
emlékeztet az intézmények azon kötelezettségvállalására, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást bizto
sítanak az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadására, egyszeri, időben korlátozott egyéni
támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott
munkavállalók megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók
munkaerő-piaci visszailleszkedésében, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabb és legalacsonyabb képzett
ségű munkavállalókra;
3.
hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse
az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA-támogatás
kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedéseket társfinanszírozhat, amelyek hosszú távú foglalkozta
táshoz vezetnek; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem a nemzeti jog
vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó, sem pedig a vállalatok vagy
ágazatok szerkezetváltására irányuló intézkedéseket;
4.
megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt
csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások
mennyire vannak összhangban a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységekkel, és milyen módon
egészítik ki azokat; megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák
ezen adatok összehasonlító értékelését;
5.
tudomásul veszi, hogy a Parlament többszöri kérését követően első ízben a 2011-es költségvetésben
47 608 950 EUR összegű kifizetési előirányzat szerepel a 04 05 01. jogcímcsoport (Az Európai Globalizá
ciós Alkalmazkodási Alap) alatt; emlékeztet arra, hogy az EGAA-t külön speciális eszközként hozták létre
saját célkitűzésekkel és határidőkkel, és hogy ezért olyan elkülönített előirányzatokra van szüksége,
amelyekkel elkerülhetőek a más költségvetési sorokból a múltban történtekhez hasonló átcsoportosítások,
amelyek károsak lehetnek a különböző szakpolitikai célkitűzések megvalósítására nézve;
6.
üdvözli az EGAA költségvetési sorát terhelő kifizetési előirányzatok tervezett növelését, amelyet a
globális átcsoportosításon keresztül kérelmeznek majd, és amely az e kérelemhez szükséges 1 518 465 EUR
összegre fog fedezetet biztosítani;
7.

jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

8.
utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az
Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;
9.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizott
ságnak.
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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 és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i
intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Portugália „EGF/2011/005 PT/ NorteCentro Automotive” referenciaszámú kérelme)
(A melléklet szövege itt nem szerepel, tekintve, hogy megyezik a végső jogi aktus, a 2012/4/EU határozat szövegével.)

Visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés ***I
P7_TA(2011)0526
Az Európai Parlament 2011. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása az 1083/2006/EK tanácsi
rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0483 – C70215/2011 – 2011/0210(COD))
(2013/C 165 E/17)
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
Az Európai Parlament,
— tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0483),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére,
amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0215/2011),
— tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,
— tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
— a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
— tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. november 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint
jóváhagyja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4)
bekezdésével összhangban,
— tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére
(A7-0380/2011),
1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.
felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani
kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;
3.
utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
nemzeti parlamenteknek.

(1) 2011. október 27-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé)
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