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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 546/2009/EK RENDELETE
(2009. június 18.)
az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet
módosításáról
alkalmazhatóságának megerősítésére vonatkozó célokat,
jobb tanulási lehetőségek biztosításával minden szinten,
valamint a gazdaság igényeire reagáló képességfejlesztési
stratégiákkal, ideértve, például, az alacsony szénigényű és
tudásalapú gazdaságra történő átálláshoz szükséges készsé
geket is.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen 159. cikkének harmadik bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,

(4)

A Bizottság 2008. november 26-án kiadott egy közle
ményt az európai gazdaság talpra állásának tervéről, amely
a szolidaritás és a szociális igazságosság elvein alapul. A
válságra adott válasz részeként felül kell vizsgálni az Alap
szabályait annak érdekében, hogy eltérés biztosításával
átmenetileg kiterjesszék az Alap hatályát, és képessé tegyék
a hatékonyabb reagálásra. A tagállamoknak, amelyek ezen
eltérés értelmében kérnek hozzájárulást az Alapból, bizo
nyítaniuk kell, hogy közvetlen és kimutatható kapcsolat
van az elbocsátások, valamint a pénzügyi és gazdasági vál
ság között.

(5)

A beavatkozási kritériumok átlátható alkalmazásának
biztosítása érdekében be kell vezetni az elbocsátást képező
esemény meghatározását. Azért, hogy a kérelmek benyúj
tása terén a tagállamok nagyobb rugalmasságot élvezze
nek, és hogy a szolidaritás célja jobban teljesüljön,
csökkenteni kell az elbocsátási küszöböt.

(6)

A tisztességes és a hátrányos megkülönböztetést kizáró
bánásmód céljának megfelelően, valamennyi munkaválla
lónak, akinek az elbocsátása egyértelműen ugyanazon
elbocsátási eseménnyel hozható kapcsolatba, jogosultnak
kell lennie arra, hogy részesüljön az Alapból származó
hozzájárulásért beterjesztett, személyre szabott szolgálta
tások csomagjából.

(7)

A Bizottság kezdeményezésére nyújtott technikai segítség
nyújtást az Alap végrehajtásának megkönnyítésére kell
használni.

(8)

Annak érdekében, hogy a pénzügyi és gazdasági válság
időszakában további támogatás legyen igénybe vehető az
Alapból, a társfinanszírozás mértékét ideiglenesen növelni
kell.

(9)

A fellépések minőségének javítása céljából, és annak érde
kében, hogy elegendő időt biztosítsanak az intézkedések
hatékony érvényesülésére a legkiszolgáltatottabb munka
vállalók munkaerő-piacra történő újbóli beilleszkedése
terén, meg kell hosszabbítani és pontosítani kell azt az idő
szakot, amely alatt végre kell hajtani a támogatásra jogo
sult műveleteket.

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),
a Szerződés 251.
megfelelően (3),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:

(1)

(2)

(3)

A 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet (4) létrehozta az európai globali
zációs alkalmazkodási alapot (a továbbiakban: az
Alap) annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Közösség
számára a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekö
vetkezett változások következtében elbocsátott munkavál
lalók támogatását, és kimutassa feléjük szolidaritását.
A Bizottság a 2008. július 2-i közleményében az
1927/2006/EK rendelet 16. cikkének megfelelően bemu
tatta az első éves jelentését az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy
helyénvaló megerősíteni az Alapnak az európai munkavál
lalókat szolgáló munkahelyteremtésre és képzési lehetősé
gekre gyakorolt hatását.
Az Európai Tanács által 2007. december 14-én jóváha
gyott „A rugalmas biztonság (flexicurity) közös elvei”, és az
„Új munkahelyekhez szükséges új készségek – A munka
erő-piaci és a képzettségi igények előrejelzése és összehan
golása” című bizottsági közlemény egyaránt kiemeli a
munkavállalók folyamatos alkalmazkodóképességének és

(1) 2009. március 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(2) 2009. április 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).
(3) Az Európai Parlament 2009. május 6-i véleménye (a Hivatalos Lap
ban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. június 11-i határozata.
(4) HL L 48., 2008.2.22., 82. o.
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(10)

Indokolt felülvizsgálni az Alap működését, ideértve a glo
bális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként elbocsá
tott munkavállalók támogatása érdekében bevezetett
ideiglenes eltérést is.

(11)

Az 1927/2006/EK rendeletet ezért megfelelően módosí
tani kell,
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járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra néz
ve, akkor is elfogadható az Alapból származó támoga
tásra benyújtott kérelem, ha az a) és a b) pontban
meghatározott beavatkozási kritériumok nem teljesül
nek maradéktalanul. A tagállamnak jeleznie kell, hogy a
kérelme nem felel meg teljes mértékben az a) vagy
b) pontban meghatározott beavatkozási kritériumoknak.
A kivételes körülmények között nyújtott hozzájárulások
aggregált összege nem haladhatja meg az Alap éves
maximális összegének 15 %-át.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A fenti a), b) és c) pontban említett elbocsátások számának
kiszámítása céljából az elbocsátást az alábbi időponttól kell
számítani:

1. cikk
Az 1927/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:
1.

Az 1. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(1a)
Az (1) bekezdéstől eltérve, az Alap támogatást nyújt
a globális pénzügyi és gazdasági válság közvetlen következ
ményeként elbocsátott munkavállalóknak is, feltéve hogy a
kérelmek megfelelnek a 2. cikk a), b) vagy c) pontjában
meghatározott kritériumoknak. Azoknak a tagállamoknak,
amelyek ezen eltérés értelmében kérnek hozzájárulást az
Alapból, bizonyítaniuk kell, hogy közvetlen és kimutatható
kapcsolat van az elbocsátások, valamint a pénzügyi és gaz
dasági válság között.

–

a munkaadó által a munkavállaló elbocsátásáról vagy a
munkaszerződésének megszüntetéséről adott egyedi
értesítés időpontja,

–

a munkaszerződés tényleges, a lejártát megelőző meg
szűntetésének időpontja, vagy

(–

*)az a nap, amelyen a munkaadó – a csoportos létszám
csökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv
3. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban
– írásban értesíti az illetékes hatóságot a tervezett cso
portos létszámcsökkentésről; ebben az esetben, az e ren
delet 10. cikkében előírt értékelés elvégzése előtt a
kérelmező tagállam(ok) további tájékoztatást nyújt(anak)
a Bizottságnak a fenti a), b) vagy c) pont szerint végre
hajtott elbocsátások tényleges számáról és az összehan
golt, személyre szabott szolgáltatási csomag becsült
költségeiről.

Ez az eltérés valamennyi, 2011. december 31. előtt benyúj
tott kérelemre alkalmazandó.”;
2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk
A beavatkozás kritériumai
Az Alapból olyan esetekben kell pénzügyi hozzájárulást
nyújtani, amikor a világkereskedelemben bekövetkezett fő
strukturális változások komoly gazdasági zavarokhoz vezet
tek, úgymint az Európai Unióba irányuló behozatal jelentős
növekedése, vagy egy adott ágazatban az EU piaci részesedé
sének hirtelen csökkenése, vagy egy harmadik országba tör
ténő gazdasági delokalizáció, amelyek következtében:
a)

b)

c)

legalább 500 főt bocsátanak el négyhónapos időszak
alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve
annak a beszállítói vagy felhasználói termelői körében
elbocsátott munkavállalókat is, vagy
legalább 500 főt bocsátanak el kilenchónapos időszak
alatt, különösen kis- és középvállalkozásoknál, egy
NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két egymással
határos régióban NUTS II szinten.
Kisméretű munkaerőpiacok esetében vagy az érintett
tagállam(ok) által kellőképpen alátámasztott kivételes
esetekben, ha az elbocsátások súlyos következménnyel

A tagállam(ok) valamennyi érintett vállalkozásra vonatko
zóan feltüntetik a kérelemben, hogy az elbocsátásokat
hogyan számítják.
(*) HL L 225., 1998.8.12., 16. o.”;

3.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„3a. cikk
Támogatásra jogosult személyek

A tagállamok az Alapból társfinanszírozott, személyre sza
bott szolgáltatásokat nyújthatnak az érintett munkavállalók
nak, akik az alábbiak lehetnek:

a)

a 2. cikk a), b) vagy c) pontjában meghatározott idősza
kon belül elbocsátásra kerülő munkavállalók, és
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a 2. cikk a) vagy c) pontjában meghatározott időszak
előtt vagy után elbocsátásra kerülő munkavállalók, olyan
esetekben, amikor a 2. cikk c) pontja alapján benyújtott
kérelem eltér a 2. cikk a) pontjában meghatározott kri
tériumoktól, feltéve hogy az elbocsátásokra a tervezett
elbocsátások általános bejelentése után került sor, és egy
értelmű okozati összefüggés mutatható ki az elbocsátá
sokat a referencia-időszak alatt kiváltó eseménnyel.”;

7.

Technikai
segítségnyújtás
kezdeményezésére

8.
a

A 11. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A támogatások esetében az átalányként megadott közvetett
költségek az Alapból hozzájárulásra jogosult kiadások, a
művelet közvetlen költségeinek legfeljebb 20 %-áig, feltéve
hogy a közvetett költségek a nemzeti szabályokkal, ideértve
a számviteli szabályokat is, összhangban merülnek fel.”;

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az 5. cikk (5) bekezdésének értelmében elvégzett
értékelés alapján, és különös figyelemmel a támogatandó
munkavállalók számára, a javasolt intézkedésekre és a becsült
költségekre, a Bizottság a lehető leggyorsabban értékeli az
adott esetben a rendelkezésre álló források keretein belül
adható pénzügyi hozzájárulás összegét és javaslatot tesz arra.
Az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk (2) bekezdésének
d) pontjában említett becsült összköltség 50 %-át. Az 1. cikk
(1a) bekezdésében említett időpont előtt benyújtott kérelmek
esetében az összeg nem haladhatja meg a 65 %-át.”;

A 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„a) érvekkel alátámasztott elemzés az elbocsátások és a
világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális vál
tozások, vagy a pénzügyi és gazdasági válság közötti
kapcsolatról, a leépítések számának kimutatása, vala
mint magyarázat az elbocsátások kiszámíthatatlan
jellegéről.”;

5.

6.

2009.6.29.

A 13. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Bizottság

(1) A Bizottság kezdeményezésére, az Alap éves maximális
összegének 0,35 %-a erejéig, az Alap felhasználható az e
rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyo
monkövetés, tájékoztatás, az Alap végrehajtása
szempontjából releváns adatbázis létrehozása, admi
nisztratív és technikai támogatás, pénzügyi ellenőrzés,
ellenőrzési és értékelési tevékenységek finanszírozására.

(2) Az 1. cikkben meghatározott felső határra figyelemmel
a költségvetési hatóság minden év elején rendelkezésre
bocsát egy összeget technikai segítségnyújtás céljára, a
Bizottság javaslata alapján.

„(2) A tagállam(ok)nak a személyre szabott szolgáltatások
összehangolt csomagjában foglalt valamennyi támogatásra
jogosult intézkedést végre kell hajtaniuk a lehető leghama
rabb, de legkésőbb az 5. cikk szerinti kérelem benyújtásától
vagy ezeknek az intézkedéseknek a megkezdésétől számított
24 hónapon belül, feltéve hogy ez utóbbi időpont a kérelem
időpontjától számított három hónapon belülre esik.”;

9.

A 20. cikkben az első albekezdés után a következő albekez
dés kerül beillesztésre:

„A Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a
Tanács felülvizsgálhatja ezt a rendeletet, beleértve az 1. cikk
(1a) bekezdésében foglalt ideiglenes eltérést is.”.

(3) Az 1. cikkben meghatározott feladatokat a költségvetési
rendelettel, valamint a költségvetés végrehajtásának e
formájára alkalmazandó végrehajtási szabályokkal össz
hangban kell végrehajtani.

Átmeneti rendelkezések

(4) A Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében tájé
koztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az
Alap felhasználása, nyomonkövetése és értékelése során.
A Bizottság tájékoztatást nyújthat az Alap felhasználá
sáról az európai és nemzeti szociális partnereknek is.”;

E rendeletet kell alkalmazni az Alapból nyújtandó támogatás irán
ti, 2009. május 1. óta beérkezett valamennyi kérelemre. Ami az
ezen időpont előtt beérkezett kérelmeket illeti, a kérelem benyúj
tásának időpontjában hatályos szabályokat kell továbbra is alkal
mazni az Alapból nyújtott támogatás teljes időtartama alatt.

2. cikk

2009.6.29.
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3. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2009. június 18.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

