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HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
(2011. február 3.)
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak 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. pontja alapján történő igénybevételéről
(Hollandia „EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT” referenciaszámú kérelme)
(2011/99/EU)
(„Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)”)
működő két vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel
2010. április 8-án az EGAA igénybevételére irányuló
kérelmet nyújtott be, 2010. augusztus 5-ig pedig további
információkkal egészítette ki azt. A kérelem megfelel az
1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzá
járulás meghatározására vonatkozóan megállapított köve
telményeknek. A Bizottság ezért 2 557 135 EUR rendel
kezésre bocsátására tesz javaslatot.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló 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 az Európai Bizottság javaslatára,

(5)

Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Hollandia által
benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás
folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)
azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást
nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben
bekövetkezett fő strukturális változások következtében
elbocsátott munkavállalóknak és segítse őket a munkae
rőpiacra történő visszailleszkedésben.
A 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekinte
tében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók
támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági
világválság miatt veszítették el állásukat.
A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az
EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig
engedélyezi.
Hollandia a Noord Holland (NL32) NUTS II. szintű régi
óban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 46. ágazatban

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

Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének keretein
belül igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazko
dási Alapot, hogy a 2 557 135 EUR összeg kötelezettségvállalási
és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.
2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 3-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök
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