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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
(2009. gada 6. maijs)
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu saskaņā Eiropas Parlamenta,
Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu
finanšu pārvaldību 28. punktu
(2009/408/EK)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Turklāt Komisija ierosina izmantot EUR 690 000 no
Fonda, lai sniegtu tehnisko palīdzību saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1927/2006 8. pantu.

(5)

Tāpēc Fonda līdzekļi būtu jāizmanto, lai sniegtu finan
siālu ieguldījumu, atsaucoties uz Spānijas iesniegto pietei
kumu, un lai risinātu jautājumu par tehniskās palīdzības
nepieciešamību,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu
un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globali
zācijas pielāgošanas fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta
3. punktu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (“Fonds”) tika
izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem,
kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo
izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna integrē
ties darba tirgū.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fonda
līdzekļus drīkst izmantot ne vairāk kā EUR 500 miljonu
apmērā gadā.

(3)

Spānija 2008. gada 29. decembrī iesniedza pieteikumu
par Fonda līdzekļu izmantošanu saistībā ar darbinieku
skaita samazināšanu mašīnbūvniecības nozarē. Šis pietei
kums atbilst finansiālo ieguldījumu noteikšanas prasībām,
kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā, un
tādēļ Komisija ierosina atļaut izmantot Fonda līdzekļus
EUR 2 694 300 apmērā.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants
Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā ir pare
dzēts, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļus
izmantos, lai nodrošinātu EUR 3 384 300 saistību un maksā
jumu apropriācijās.
2. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2009. gada 6. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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