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HATÁROZATOK

EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. november 19.)

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. pontjával összhangban történő

felhasználásáról

(2008/916/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás haté
konyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i
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 Unió létrehozta az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: az Alap), hogy
kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben
bekövetkezett változásokból eredő nagyobb strukturális

változások következményei által sújtott munkaválla
lóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszke
déshez.

(2) A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az
Alap mobilizálását évi 500 millió EUR felső korlátig
engedélyezi.

(3) Olaszország az Alap felhasználására irányulóan négy
kérelmet nyújtott be a textilipari ágazatban történt leépí
tésekhez kapcsolódóan: Szardíniára vonatkozóan 2007.
augusztus 9-én, Piemontra vonatkozóan 2007. augusztus
10-én, Lombardiára vonatkozóan 2007. augusztus 17-én
és Toszkánára vonatkozóan 2008. február 12-én. E
kérelmek eleget tesznek az 1927/2006/EK rendelet
10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás megha
tározásához kapcsolódó követelményeknek.

(4) Az Alapot tehát a kérelmekre történő pénzügyi támo
gatás folyósítása érdekében mobilizálni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2008. évi általános költségvetésének keretein
belül mobilizálni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapot, hogy a 35 158 075 EUR összeg a kötelezettségvállalási
és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

HUL 330/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.9.

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



2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2008. november 19-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök

J.-P. JOUYET
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