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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä toukokuuta 2009,
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta
ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan nojalla
(2009/408/EY)
len komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön
2 694 300 euroa.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja
moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen
toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 28 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustami
sesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (2) ja erityisesti
sen 12 artiklan 3 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’rahasto’, on
perustettu lisätuen tarjoamiseksi irtisanotuille työnteki
jöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden
huomattavien rakennemuutosten seurauksista, ja heidän
auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumi
sessa.

(2)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen mukaisesti rahaston varoja voidaan ottaa
käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(3)

Espanja jätti 29 päivänä joulukuuta 2008 hakemuksen
rahaston käyttöönottamiseksi moottoriajoneuvoteollisuu
den irtisanomisten vuoksi. Hakemus on asetuksen (EY)
N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen
vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ol

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(4)

Komissio ehdottaa lisäksi, että rahastosta otetaan käyt
töön 690 000 euroa tekniseen apuun asetuksen (EY)
N:o 1927/2006 8 artiklan mukaisesti.

(5)

Tämän vuoksi rahastosta olisi otettava käyttöön varoja
Espanjan toimittaman hakemuksen mukaisesti ja teknisen
avun tarpeeseen vastaamiseksi,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla
Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 3 384 300
euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina
osana varainhoitovuotta 2009 koskevaa Euroopan unionin
yleistä talousarviota.
2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä toukokuuta 2009.
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