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(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 16 септември 2009 година
за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията,
съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово
управление
(2009/764/ЕО)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност,

(2)

Междуинституционалното споразумение от 17 май
2006 г. позволява мобилизиране на ЕФПГ в рамките на
годишния таван от 500 милиона евро.

(3)

На 29 декември 2008 г. Испания представи заявление за
мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в текс
тилния отрасъл, което е в съответствие с изискванията за
определяне на финансовото участие, предвидени в член
10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно
Комисията предлага да се мобилизират 3 306 750 EUR.

(4)

На 23 януари 2009 г. Португалия представи заявление за
мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в текс
тилния отрасъл, което е в съответствие с изискванията за
определяне на финансовото участие, предвидени в член
10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно
Комисията предлага да се мобилизират 832 800 EUR.

(5)

Следователно ЕФПГ следва да бъде мобилизиран, за да се
осигури финансово участие за заявленията, представени от
Испания и Португалия,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и
Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто
финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за
създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобали
зацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:
РЕШИХА:
(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ) беше създаден с цел да предостави допълнителна
подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от
последиците от големи структурни изменения в моделите
на световната търговия, и да ги подпомогне при
повторното им приобщаване към пазара на труда.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

Член 1
За общия бюджет на Европейския съюз за 2009 финансова
година Европейският фонд за приспособяване към глобали
зацията се мобилизира за отпускане на сумата от
4 139 550 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и в
бюджетни кредити за плащания.
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Член 2
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател
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