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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami
(2009/931/WE)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja
2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego
pułapu 500 mln EUR.

(4)

Belgia złożyła w dniu 5 maja 2009 r. dwa wnioski
o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnie
niami w sektorze włókienniczym. Wnioski te spełniają
wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006
dotyczące określenia wkładu finansowego, a zatem
Komisja wnosi o uruchomienie kwoty 9 198 874 EUR.

(5)

Irlandia złożyła w dniu 29 czerwca 2009 r. wniosek
o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnie
niami w przemyśle produkcji sprzętu komputerowego.
Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia
(WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finan
sowego, a zatem Komisja wnosi o uruchomienie kwoty
14 831 050 EUR.

(6)

Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić
wkład finansowy dla powyższych wniosków złożonych
przez Belgię i Irlandię,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim,
Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej
i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego
pkt 28,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2),
w szczególności jego art. 12 ust. 3,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)
ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia
zwolnionym pracownikom ponoszącym konsekwencje
istotnych zmian w strukturze światowego handlu oraz
udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek
pracy.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:
(2)

Zakres
zastosowania
EFG
został
rozszerzony
w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu
1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracow
ników zwolnionych na skutek globalnego kryzysu finan
sowego i gospodarczego.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

Artykuł 1
W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009
uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania
do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 24 029 924 EUR
w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 listopada 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON

Przewodniczący

Przewodniczący

