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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
(2012. gada 21. 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 (Vācijas pieteikums EGF/2012/002 DE/manroland)
(2012/732/ES)
un līdz 2012. gada 10. jūlijam tika iesniegta papildu
informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr.
1927/2006 10. panta prasībām par finansiālo ieguldī
jumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot
līdzekļus EUR 5 352 944 apmērā.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
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 pielāgošanās fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta 3.
punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izvei
dots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kuru atlai
šana ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām struktu
rālajām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, un lai
palīdzētu viņiem atkal iesaistīties darba tirgū.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF
līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu
EUR 500 000 000 gadā.

(3)

Vācija 2012. gada 4. maijā iesniedza pieteikumu, lai
saņemtu EGF finansiālu ieguldījumu, ņemot vērā darbi
nieku atlaišanu uzņēmumā manroland AG un divos tā
meitasuzņēmumos, kā arī vienā piegādes uzņēmumā,

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

(4)

Tādējādi EGF ir jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldī
jumu saistībā ar Vācijas iesniegto pieteikumu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants
Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžetā
izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu
EUR 5 352 944 saistību un maksājumu apropriācijām.
2. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2012. gada 21. novembrī
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