
MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. DECEMBER 18-I HATÁROZATA
AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP MOBILIZÁLÁSÁRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo-
dásra (1), és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i
1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a 2007. július 13-i költségvetési egyeztető ülésre,

mivel:

1) az Európai Unió létrehozta a globalizációs alkalmazkodási alapot (az „Alap”), hogy további támogatást
nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalók-
nak az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedéshez,

2) a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 500 millió eurós felső
határig engedélyezi,

3) az 1927/2006/EK tanácsi rendelet tartalmazza az Alap mobilizálására vonatkozó rendelkezéseket,

4) Németország és Finnország két, a mobiltelefon-szektorban történt elbocsátásokat érintő esetben nyújtott
be kérelmet az Alap mozgósítására: Németországban a BenQ, és Finnországban a Perlos Oyj vállalatok
esetében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a globalizációs alkalmazkodási
alapot 14 794 688 euró erejéig mobilizálják.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

(1) HL C 139., 2006.06.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

P6_TA(2007)0603

A rugalmassági eszköz felhasználása

Az Európai Parlament 2007. december 12-i állásfoglalása a rugalmassági eszköz felhasználásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0786 –

C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0786
– C6-0450/2007),
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– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénz-
gazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo-
dásra (1), és különösen annak 27. pontjára,

– tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programnak (Galileo) a 2006. május 17-i intézmény-
közi megállapodás és a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret szerinti finanszírozásáról szóló 2007.
június 20-i állásfoglalására (2),

– tekintettel a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezet első olvasatára,

– tekintettel a 2007. november 23-i egyeztető ülés eredményére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0499/2007),

A. mivel a költségvetési hatóság a GNSS programok megfelelő finanszírozását elengedhetetlennek tartja;

B. mivel az Európai Unió 2008. évi költségvetésének előkészítése során komoly aggályokat okoztak a
közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) területén tapasztalható növekvő szükségletek, különösen a
koszovói EU-misszióhoz szükséges források mozgósítása vonatkozásában;

C. mivel a 2007. november 23-i egyeztető ülésen a költségvetési hatóság két ága megegyezett, hogy mobi-
lizálják a rugalmassági eszközt annak érdekében, hogy az Európai Unió 2008. évi költségvetésében a
következők finanszírozását kiegészítsék:

– az európai GNSS programokat (EGNOS–GALILEO) 200 millió eurós összeggel;

– a KKBP-t 70 millió eurós összeggel;

1. megjegyzi, hogy az 1A. és a 4. fejezet felső határértékei nem tették lehetővé a Galileo és a KKBP
megfelelő finanszírozását 2008-ban;

2. emlékeztet arra, hogy a rugalmassági eszköz felhasználására hatszor került sor a korábbi, 2000–2006
közötti pénzügyi terv alatt;

3. üdvözli az egyeztetés során elért megállapodást a rugalmassági eszköznek a GNSS programokban és a
KKBP-ben történő, összesen 270 millió eurós felhasználására vonatkozóan;

4. hangsúlyozza a közös erőfeszítéseket, amelyekkel elegendő forrásokat őriztek meg az új és már meg-
lévő KKBP/EBVP missziók, különösen a Koszovóba tervezett uniós rendőri misszió számára;

5. megismétli ugyanakkor, hogy a most megállapított szükségletekkel összevetve nem megfelelő általában
a külső fellépések, és konkrétan a KKBP hosszú távú finanszírozása; meg van győződve arról, hogy ez a
strukturális probléma hátráltatja a KKBP finanszírozását, amely a következő évekre többéves megoldást érde-
mel (ezt igazolja a tény, hogy mind a 2007-es, mind a 2008-as szükségletek nagymértékben meghaladják a
pénzügyi keret elfogadása idején született éves előrejelzéseket); ezért üdvözölné a lehetséges megoldásokat
bemutató bizottsági és tanácsi javaslatokat;

6. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7. utasítja elnökét, hogy gondoskodjon e határozat közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottság-
nak.
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