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SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 6. maja 2009
o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in
Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
(2009/408/ES)
laga, da se v ta namen uporabi znesek v višini
2 694 300 EUR.

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja
2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1)
ter zlasti točke 28 Sporazuma,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evrop
skega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) ter zlasti člena 12(3)
te uredbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (sklad) je bil
ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim
delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč
pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(4)

Komisija tudi predlaga, da se iz sklada za tehnično
pomoč v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1927/2006
uporabi 690 000 EUR.

(5)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva sklada, da bo zago
tovljen finančni prispevek za vlogo, ki jo je vložila
Španija, in za zadostitev potrebe po tehnični pomoči –

SKLENILA:

Člen 1
V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko
leto 2009 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
uporabi vsota 3 384 300 EUR v odobritvah za prevzem obvez
nosti in odobritvah plačil.
Člen 2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006
omogoča uporabo sredstev tega sklada do letne zgornje
meje v višini 500 milijonov EUR.

V Strasbourgu, 6. maja 2009

(3)

Španija je 29. decembra 2008 vložila vlogo za uporabo
sredstev sklada v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev
v sektorju motornih vozil. Ta vloga izpolnjuje zahteve za
določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v
členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija pred
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