L 274/28

ET

Euroopa Liidu Teataja

20.10.2009

II
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

EUROOPA PARLAMENT JA NÕUKOGU
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,
16. september 2009,
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini
ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai
2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28
(2009/764/EÜ)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(2)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe
kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit
eurot aastas.

(3)

Hispaania esitas 29. detsembril 2008 taotluse fondi kasu
tuselevõtmiseks seoses tekstiilisektoris toimunud koonda
mistega. Kuna taotlus vastab rahalise toetuse määramise
nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006
artiklis 10, teeb komisjon ettepaneku eraldada 3 306 750
eurot.

(4)

Portugal esitas 23. jaanuaril 2009 taotluse fondi kasutu
selevõtmiseks seoses tekstiilisektoris toimunud koonda
mistega. Kuna taotlus vastab rahalise toetuse määramise
nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006
artiklis 10, teeb komisjon ettepaneku eraldada
832 800 eurot.

(5)

Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda
Hispaania ja Portugali taotluste põhjal rahalist toetust,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist
kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1)
eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri
2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 12
lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:
(1)

(1 )

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi
„fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi koon
datud töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse
struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ja aidata neil uuesti
integreeruda tööturule.

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumi
sega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele
4 139 550 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.
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Artikkel 2
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 16. september 2009

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja
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