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EUROPESE COMMISSIE

BRUSSEL, 11/07/2011 

ALGEMENE BEGROTING 2011
DEEL III - COMMISSIE - TITELS 04, 40

KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 25/2011

EUR

VAN

HOOFDSTUK 40 02 - Reserves voor financiële interventies
ARTIKEL 40 02 43 – Reserve voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering VK - 3 944 606

NAAR

HOOFDSTUK 04 05 – Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
ARTIKEL 04 05 01 - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) VK  3 944 606
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INLEIDING

Bij Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 
2006, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 546/2009, is het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EGF) opgericht. Punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer van 17 mei 2006 stelt het begrotingskader voor dit fonds vast.
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I. TE VERHOGEN KREDIETEN

a) Begrotingsonderdeel

04 05 01 - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

b) Kwantitatieve gegevens op 15.6.2011
VK

1A. Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) p.m.
1B. Begrotingskredieten (EVA) 0
2. Overdrachten 777 390

3. Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1A+1B+2) 777 390
4. Besteding van de definitieve kredieten 777 390

5. Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3−4) 0
6. Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 3 944 606

7. Voorgestelde verhoging 3 944 606

8. Verhoging in procent van de begrotingskredieten (7/1A) n.v.t.
9. Verhoging, in procent van de definitieve kredieten voor het 

begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder b) en 
c), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, 
berekend volgens artikel 17 bis van de uitvoeringsvoorschriften

n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (C5)
VK

1. Bij de aanvang van het begrotingsjaar beschikbare kredieten 0 
2. Op 15.6.2011 beschikbare kredieten 0 
3. Bestedingsniveau [(1-2)/1] n.v.t.

d) Motivering

In het voorstel voor Besluit [COM (2011) 421] heeft de Commissie geconcludeerd dat de aanvraag 
EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery van de Deense autoriteiten voldoet aan de voorwaarden voor een 
financiële bijdrage uit het EFG.

Het door Denemarken gevraagde bedrag van 3 944.606 EUR is bestemd voor een gecoördineerd pakket 
van subsidiabele gepersonaliseerde diensten ten behoeve van 325 personen (van de 813) die hun baan 
verliezen in zes ondernemingen die actief zijn in de machine- en werktuigbouwsector. De betrokken 
werknemers worden geholpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.  
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II. TE VERLAGEN KREDIETEN

a) Begrotingsonderdeel

40 02 43 - Reserve voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

b) Kwantitatieve gegevens op 15.6.2011
VK

1A. Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 500 000 000
1B. Begrotingskredieten (EVA) 0
2. Overdrachten -777 390

3. Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1A+1B+2) 499 222 610
4. Besteding van de definitieve kredieten 0

5. Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3−4) 499 222 610
6. Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 495 278 004

7. Voorgestelde verlaging 3 944 606

8. Verlaging in procent van de begrotingskredieten (7/1A) 0,79%
9. Verlaging, in procent van de definitieve kredieten voor het 

begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder b) en 
c), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, 
berekend volgens artikel 17 bis van de uitvoeringsvoorschriften

n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (C5)
VK

1. Bij de aanvang van het begrotingsjaar beschikbare kredieten 0 
2. Op 15.6.2011 beschikbare kredieten 0 
3. Bestedingsniveau [(1-2)/1] n.v.t.

d) Motivering

Deze reserve is, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer, bedoeld om extra steun te geven aan werknemers die 
de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden, teneinde hen te 
helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. 


