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LĒMUMI

EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
(2009. gada 25. novembris)
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu
un pareizu finanšu pārvaldību
(2009/931/EK)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(3)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu
var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksi
mālo apjomu gadā.

(4)

Beļģija 2009. gada 5. maijā iesniedza divus pieteikumus
Fonda izmantošanai saistībā ar darbinieku skaita samazi
nāšanu tekstilrūpniecības nozarē. Šie pieteikumi atbilst
Regulas (EK) Nr. 1972/2006 10. pantā minētajām
prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu, un
tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR
9 198 874 apmērā.

(5)

Īrija 2009. gada 29. jūnijā iesniedza pieteikumu Fonda
izmantošanai saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu
datoru ražošanas nozarē. Šis pieteikums atbilst Regulas
(EK) Nr. 1972/2006 10. pantā minētajām prasībām par
finansiālo ieguldījumu noteikšanu, un tādēļ Komisija iero
sina izmantot summu EUR 14 831 050 apmērā.

(6)

Tādēļ Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu iegul
dījumu saistībā ar Beļģijas un Īrijas iesniegtajiem pietei
kumiem,

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 fondu (turpmāk
“Fonds”) izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu atlaistajiem
darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu
lielu strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem
no jauna iekļauties darba tirgū.

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.
(2)

(1 )

Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009.
gada 1. maija, Fonda darbības joma ir paplašināta,
iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta
ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi.

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

1. pants
Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā
izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu
EUR 24 029 924 saistību un maksājumu apropriācijās.
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2. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2009. gada 25. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
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