
BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 05. ALCÍM — A GLOBALIZÁCIÓHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ EURÓPAI ALAP (EGF)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

04 05. A GLOBALIZÁCIÓHOZ VALÓ
ALKALMAZKODÁS ELŐSEGÍTÉ-
SÉT CÉLZÓ EURÓPAI ALAP
(EGF)

04 05 01. A globalizációhoz való alkalmaz-
kodás elősegítését célzó európai
alap (EGF) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

04 05. Alcím – Összesen p.m. p.m. p.m. p.m.

04 05 01. A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap (EGF)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m.

Megjegyzések

E jogcímcsoport 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
vannak a regionális vagy helyi gazdaságra.

Az alapból finanszírozható kiadások maximális összege évi 500 000 000 EUR.

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban e tartalék célja, hogy kiegészítő támogatást nyújt-
son a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő fő strukturális változások következményei által sújtott munka-
vállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszkedéshez.

Az e tartalékra vonatkozó előirányzatok bevezetésének és az alap igénybevételének módját a 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás 28. pontja és az 1927/2006/EK rendelet 12. cikke határozza meg.

Jogalap

Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított, 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 (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.).
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