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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2011,
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta
ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus
EGF/2011/000 TA 2011 – tekninen apu komission aloitteesta)
(2011/658/EU)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

(3)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopi
muksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön
vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1927/2006 mukaan 0,35 prosenttia
vuotuisesta enimmäismäärästä voidaan käyttää vuosittain
tekniseen apuun komission aloitteesta. Näin ollen komis
sio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 610 000 euroa.

(5)

EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja teknisen
avun antamiseksi komission aloitteesta,

jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja
moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen
toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 28 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustami
sesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (2) ja erityisesti
sen 8 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ′EGR ′, on pe
rustettu lisätuen tarjoamiseksi vähennetyille työntekijöille,
jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden huomat
tavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja heidän
auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumi
sessa.
EGR:n toimialaa on laajennettu niin, että 1 päivästä tou
kokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta
tukea voidaan myöntää myös työntekijöille, jotka on vä
hennetty maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vä
littömänä seurauksena.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan
globalisaatiorahastosta
otetaan
käyttöön
610 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärära
hoina osana varainhoitovuotta 2011 koskevaa Euroopan unio
nin yleistä talousarviota.
2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 27 päivänä syyskuuta 2011.
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