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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
ze dne 17. prosince 2009
o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení
(2009/1006/EU)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(5)

Rakousko předložilo dne 9. července 2009 žádost
o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti
s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu.
Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finanč
ních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES)
č. 1927/2006, a proto Komise navrhuje uvolnit
z fondu prostředky ve výši 5 705 635 EUR.

(6)

Nizozemí předložilo dne 4. srpna 2009 žádost
o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti
s propouštěním v odvětví stavebnictví. Tato žádost
splňuje podmínky pro stanovení výše finančních
příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006,
a proto Komise navrhuje uvolnit z fondu prostředky ve
výši 386 114 EUR.

(7)

V souvislosti s uvedenými žádostmi Švédska, Rakouska
a Nizozemí by proto měly být z EFG uvolněny
prostředky na finanční příspěvek.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a na
Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května
2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí
o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména
na bod 28 této dohody,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2), a zejména na čl. 12
odst. 3 tohoto nařízení,
s ohledem na návrh Komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl
zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory
propuštěným pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky
velkých změn ve struktuře světového obchodu, a za
účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začle
ňování na pracovní trh.
Oblast působnosti EFG byla rozšířena na žádosti podané
od 1. května 2009, aby se podpora vztahovala na
pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové
finanční a hospodářské krize.

(3)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006
povoluje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního
stropu 500 milionů EUR.

(4)

Švédsko předložilo dne 5. června 2009 žádost
o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti
s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu.
Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finanč
ních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES)
č. 1927/2006, a proto Komise navrhuje uvolnit
z fondu prostředky ve výši 9 839 674 EUR.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1
V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2009 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
uvolní celkem 15 931 423 EUR v prostředcích na závazky a na
platby.
Článek 2
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské
unie.

Ve Štrasburku dne 17. prosince 2009.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

J. BUZEK

H. LINDBLAD

