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BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 15 december 2010
betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de
globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed
financieel beheer (aanvraag EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie automobielsector uit Polen)
(2010/805/EU)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Polen heeft op 5 februari 2010 een aanvraag ingediend
om de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in
verband met gedwongen ontslagen in twee bedrijven die
vallen onder afdeling 29 van de NACE Rev. 2 (vervaar
diging van auto’s, aanhangwagens en opleggers) in de
NUTS II-regio Wielkopolskie (PL41); aan de aanvraag
werd op 6 juli 2010 aanvullende informatie toegevoegd.
Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een
financiële bijdrage overeenkomstig artikel 10 van Ver
ordening (EG) nr. 1927/2006. Bijgevolg stelt de Com
missie voor om een bedrag van 633 077 EUR beschik
baar te stellen.

(5)

Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar
worden gesteld om een financiële bijdrage te leveren
voor de door Polen ingediende aanvraag,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (1), en met
name punt 28,
Gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Par
lement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van
een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2), en
met name artikel 12, lid 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
(EFG) is opgericht om extra steun te verlenen aan werk
nemers die worden ontslagen als gevolg van door de
globalisering veroorzaakte grote structurele veranderin
gen in de wereldhandelspatronen en om hen te helpen
bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

(2)

Het EFG staat sinds 1 mei 2009 ook open voor aanvra
gen om steun voor werknemers die zijn ontslagen als
gevolg van de wereldwijde financiële en economische
crisis.

(3)

Krachtens het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei
2006 mag uit het EFG een jaarlijks maximumbedrag
van 500 miljoen EUR beschikbaar worden gesteld.

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2010 wordt uit het Europees Fonds voor aan
passing aan de globalisering 633 077 EUR aan vastleggings- en
betalingskredieten beschikbaar gesteld.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 15 december 2010.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter
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