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OTSUSED
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,
3. veebruar 2011,
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/012
NL/Noord Holland ICT, Madalmaad)
(2011/99/EL)
koondamistega NACE Revision 2 osa 46 (hulgikau
bandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla
kuuluvas kahes ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi
piirkonnas (Noord Holland (NL32)), ning täiendasid seda
lisateabega viimati 5. augustil 2010. Taotlus vastab raha
lise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätes
tatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu
teeb
komisjon
ettepaneku
võtta
kasutusele
2 557 135 euro suurune summa.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist
kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1)
eriti selle punkti 28;
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri
2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, (2) eriti selle artikli
12 lõiget 3;
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

(5)

Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda
Madalmaade taotluse põhjal rahalist toetust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(4)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi
„fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi
töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest
tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakauban
duses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.
Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist
2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka tööta
jaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja
majanduskriisi tagajärjel.
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe
kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit
eurot aastas.
Madalmaad esitasid 8. aprillil 2010 taotluse fondi kasu
tuselevõtmiseks, et saada fondist rahalist toetust seoses

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumi
sega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 2 557 135
eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.
Artikkel 2
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. veebruar 2011

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BUZEK

FELLEGI T.

