
II

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. április 10.)

az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és
a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontjával

összhangban

(2008/370/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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

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 a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a
továbbiakban: az Alap) azzal a céllal hozták létre, hogy
kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben
bekövetkezett változásokból eredő fő strukturális válto-
zások következményei által sújtott munkavállalóknak a
munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez.

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

(3) 2007. szeptember 12-én Málta kérelmet nyújtott be az
Alap igénybevételére bizonyos textilipari leépítések vonat-
kozásában, különösen a VF (Málta) Ltd. és a Bortex
Clothing Ind Co Ltd. vállalatoktól elbocsátott dolgozók
érdekében. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK ren-
delet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás
meghatározásához kapcsolódó követelményeknek.

(4) 2007. október 9-én Portugália kérelmet nyújtott be az
Alap igénybevételére bizonyos gépjárműipari leépítések
vonatkozásában, különösen az Opel (Azambuja), az
Alcoa Fujikura (Seixal) és a Johnson Controls (Portalegre)
vállalatoktól elbocsátott dolgozók érdekében. A kérelem
eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefek-
tetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához
kapcsolódó követelményeknek.

(5) Ennélfogva az alapot igénybe kell venni annak érdekében,
hogy a kérelmekhez szükséges pénzügyi hozzájárulást
megadhassák,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2008. évi általános költségvetésének keretein
belül mobilizálni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapot, hogy a 3 106 882 EUR összeg a kötelezettségvállalási és
kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

HUL 128/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.5.16.

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

(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.



2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 10-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök
D. RUPEL
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