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A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:
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Ezen előirányzat célja a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap (EGF) kiadásainak fedezése, vala-
mint hogy általa a Közösség támogatást tudjon nyújtani azoknak a munkavállalóknak, akik a világkereskedelemben bekövet-
kezett fő strukturális változások eredményeképpen váltak munkanélkülivé, ott ahol ezek a leépítések erősen negatív hatással van-
nak a regionális vagy helyi gazdaságra.

Az alapból finanszírozható kiadások maximális összege évi 500 millió euro. A 2005. december 15–16-i Európai Tanács
következtetéseinek megfelelően és a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 2006. május 17-i intéz-
ményközi megállapodással összhangban, amelyet az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság hagy jóvá, a többéves
pénzügyi keretben nem szerepel majd konkrét pénzügyi rendelkezés az alapra vonatkozóan. A fenti iránymutatások alapján a
Bizottság a következőképpen határozná meg az EGF finanszírozásához kapcsolódó „el nem költött összegek” mértékét bármely
adott évben (n. év):

(1) először, az előző évre vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok általános felső határában meghagyott rés, azaz a több-
éves pénzügyi keretben szereplő összes kötelezettségvállalási előirányzat és az n – 1. év költségvetésében szereplő összes
kötelezettségvállalási előirányzat közötti különbség;

(2) másodszor – ha az előző összeg kevésnek bizonyul –, az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzatai. Az alapokat
szükség esetén költségvetés-módosítással lehet mobilizálni, a fentiek szerint utalva a meghatározott összegre. A döntési
folyamat racionalizálása érdekében a Bizottság a költségvetési év folyamán adott esetben javaslatcsokrokat terjeszt majd elő.

Jogalap

Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i1927/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).
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