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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/470 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 март 2015 година
за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в
съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто
финансово управление (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за
създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (1), и по-специално член 12, параграф 3 от него,
като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета
и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово
управление (2), и по-специално точка 13 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
като имат предвид, че:
(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да предоставя допълнителна
подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия
вследствие на глобализацията, и да подпомага тяхното повторно интегриране на пазара на труда.

(2)

Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната
финансова рамка за годините 2014—2020 (3), ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150
милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)

На 19 декември 2013 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ във връзка със
съкращения в предприятието Saint-Gobain Sekurit Benelux SA, като заявлението беше допълвано с информация до
4 юли 2014 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10
от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на
1 339 928 EUR.

(4)

С оглед на гореизложеното следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие
по заявлението от Белгия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година се мобилизират средства от Европейския
фонд за приспособяване към глобализацията за предоставянето на 1 339 928 EUR под формата на бюджетни кредити за
поети задължения и бюджетни кредити за плащания.
(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
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Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател
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