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(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET
SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 25. novembra 2009
o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega
sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski
disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
(2009/931/ES)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006
omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje
meje 500 milijonov EUR;

(4)

je Belgija 5. maja 2009 predložila vlogi za uporabo sred
stev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v tekstilnem
sektorju. Ti vlogi izpolnjujeta zahteve za določitev fina
nčnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe
(ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi
znesek v višini 9 198 874 EUR;

(5)

je Irska 29. junija 2009 predložila vlogo za uporabo
sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v industriji
proizvodnje računalnikov. Ta vloga izpolnjuje zahteve za
določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v
členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija pred
laga, da se uporabi znesek v višini 14 831 050 EUR;

(6)

je zato treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi
finančni prispevek za vloge, ki sta jih predložili Belgija
in Irska –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja
2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1),
zlasti točke 28,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evrop
skega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) ter zlasti člena 12(3)
te uredbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ker:

(1)

(2)

je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
ustanovljen za dodatno podporo presežnim delavcem, ki
so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v
svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi
ponovni vključitvi na trg dela;
je bilo področje uporabe ESPG razširjeno za vloge, pred
ložene po 1. maju 2009, in vključuje podporo delavcem,
ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in
gospodarske krize;

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

SKLENILA:

Člen 1
V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko
leto 2009 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
uporabi vsota 24 029 924 EUR v odobritvah za prevzem
obveznosti in odobritvah plačil.
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Člen 2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, dne 25. novembra 2009

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednica

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON

