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Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing 

aan de globalisering  

Resolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel voor een 

besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van 

middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig 

punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel 

beheer (COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2008)0609 – C6-0345/2008), 

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1 (IIA), en 

met name punt 28 hiervan, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de 

globalisering2, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0430/2008), 

A. overwegende dat de Europese Unie de nodige wetgeving- en begrotingsinstrumenten heeft 

gecreërd om aanvullende steun te verlenen aan werknemers die te lijden hebben onder de 

gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen en om deze 

werknemers bij hun herintrede op de arbeidsmarkt te begeleiden, 

B. overwegende dat de financiële hulp van de Unie voor ontslagen werknemers dynamisch van 

aard moet zijn en zo snel en zo efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, 

overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie die is goedgekeurd op het overleg van 17 juli 2008, 

C. overwegende dat Italië hulp heeft gevraagd met betrekking tot vier gevallen van ontslagen 

in de textielsector in Sardinië, Piemonte, Lombardije en Toscane3, 

1. verzoekt de betrokken instellingen de nodige inspanningen te leveren om de 

beschikbaarstelling van middelen uit het fonds te bespoedigen, overeenkomstig 

bovengenoemde gezamenlijke verklaring waarin het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie bevestigen dat het belangrijk is om, met de nodige inachtneming van het IIA 

                                                 
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. 
3 EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia en 

EGF/2008/001 IT/Toscana.  



van 17 mei 2006, voor een snelle procedure voor de goedkeuring van besluiten over de 

beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering te zorgen; 

2. hecht zijn goedkeuring aan het aan deze resolutie gevoegde besluit; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en 

zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan 

de Raad en de Commissie. 

 

BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

 

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing 

aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 

mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de 

begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

 

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer1, en met 

name op punt 28, 

 

Gelet op Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering2, 

en met name op artikel 12, lid 3, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (hierna "het fonds" genoemd) is 

opgericht 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. 

(2) Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het fonds toe binnen 

het jaarlijkse maximum van 500 miljoen EUR. 

(3) Italië heeft vier aanvragen ingediend om middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, 

                                                 
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
2 PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1. 



in verband met gedwongen ontslagen in de textielsector, op 9 augustus 2007 voor 

Sardinië, op 10 augustus 2007 voor Piemonte, op 17 augustus 2007 voor Lombardije en 

op 12 februari 2008 voor Toscane. Deze aanvragen voldoen aan de voorschriften voor de 

bepaling van de financiële bijdragen, zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening 

(EG) nr. 1927/2006. 

(4) Er moeten derhalve middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld om te voorzien in 

een financiële bijdrage voor de aanvragen, 

BESLUITEN: 

Artikel 1 

Voor van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 wordt uit 

het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 35 158 075 EUR aan vastleggings- en 

betalingskredieten beschikbaar gesteld. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Gedaan te Straatsburg, op ... november 2008. 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De Voorzitter De Voorzitter 

 

 


