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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
(2009. május 6.)
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
(2009/408/EK)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(4)

A Bizottság javasolja továbbá 690 000 EUR összeg
mozgósítását az Alapból technikai segítségnyújtás
céljából, az 1927/2006/EK rendelet 8. cikkével össz
hangban.

(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,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti,
a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonysá
gáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézmény
közi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,
tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létreho
zásáról 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 (a továb
biakban: az alap) azért hozták létre, hogy kiegészítő
támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális
változásainak következményei által sújtott munkaválla
lóknak, és segítséget nyújtson számukra a munkaerő
piacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az alap
igénybevételét az 500 millió EUR plafonértéken belül
teszi lehetővé.

(3)

Spanyolország 2008. december 29-én az alap felhaszná
lására irányuló kérelmet nyújtott be a gépjárműágazatban
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 EUR
összeg mozgósítását javasolja.

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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Az Európai Unió 2009. évi általános költségvetésének keretein
belül igénybe kell venni az európai globalizációs alkalmazkodási
alapot a 3 384 300 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifize
tési előirányzatok folyósítása érdekében.
2. cikk
Ezt a határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.

Kelt Strasbourgban, 2009. május 6-án.
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