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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Οκτωβρίου 2009
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα
με την παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση
(2009/843/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2009, η Γερμανία υπέβαλε αίτηση
κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στην εταιρεία
Nokia GmbH. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για
τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφο
ρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητο
ποιηθεί ποσό 5 553 850 EUR.

(4)

Θα πρέπει, επομένως, να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορή
γηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την αίτηση της
Γερμανίας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχεί
ριση (1), και ιδίως το σημείο 28,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με
τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκο
σμιοποίηση (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονομικό έτος 2009, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού
5 553 850 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε
πιστώσεις πληρωμών.
Άρθρο 2

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους
εργαζομένους που απολύονται και πλήττονται από τις συνέ
πειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του
παγκόσμιου εμπορίου, και να τους ενισχύσει κατά την επα
νένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την
κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου
των 500 εκατ. EUR.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος
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