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(Acte fără caracter legislativ)

ACORDURI INTERNAŢIONALE
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și
Ucraina, pe de altă parte
Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014 (1), intră în
vigoare la data de 1 septembrie 2017, în conformitate cu articolul 486 alineatul (2) al acordului, având în vedere faptul
că ultimul instrument de ratificare sau aprobare a fost depus la data de 11 iulie 2017.

(1) JO L 161, 29.5.2014, p. 3.
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DECIZII
DECIZIA (UE) 2017/1372 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 14 iulie 2017
privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea
Spaniei – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (1),
în special articolul 15 alineatul (4),
având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie
privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (2), în special punctul 13,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și
persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat ca urmare a schimbărilor
structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și generate de globalizare, ca urmare
a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare
mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum
se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (3).

(3)

La 20 ianuarie 2017, Spania a depus o cerere de mobilizare a FEG pentru disponibilizările care au avut loc în
sectorul economic clasificat, în conformitate cu nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea
Europeană („NACE”) a doua revizuire, la diviziunea 5 (Extracția cărbunelui și a lignitului) în regiunea Castilia și
León. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru
acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE)
nr. 1309/2013.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Spania a decis să furnizeze
servicii personalizate cofinanțate prin FEG inclusiv unui număr de 125 de tineri care nu sunt încadrați
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, cererea Spaniei se consideră
admisibilă, deoarece disponibilizările au repercusiuni grave asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei
locale.

(6)

Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 002 264 EUR
ca răspuns la cererea depusă de Spania.

(7)

Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la
data adoptării sale,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează din Fondul european de ajustare
la globalizare suma de 1 002 264 EUR în credite de angajament și credite de plată.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 14 iulie 2017.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2017.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

A. TAJANI

T. TÕNISTE
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DECIZIA (UE) 2017/1373 A COMISIEI
din 24 iulie 2017
de aprobare, în numele Uniunii Europene, a unei modificări a Protocolului de stabilire
a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în
domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia (UE) 2016/870 a Consiliului din 24 mai 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene,
a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în
domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani (1),
în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Articolul 10 din Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica
Islamică Mauritania (2), denumit în continuare „acordul”, aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1801/2006 al
Consiliului (3), instituie un comitet mixt responsabil cu monitorizarea aplicării acordului și, în special, cu suprave
gherea punerii sale în aplicare, a interpretării și a funcționării acestuia în bune condiții.

(2)

Punctul 3.9 de la articolul 3 din Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare
prevăzute prin acord, denumit în continuare „protocolul”, aprobat prin Decizia (UE) 2016/870, stabilește
modalitățile de consumare a fondurilor restante aferente sprijinului sectorial destinat unui pescuit sustenabil,
prevăzut de protocolul precedent, referitor la perioada 2013-2014.

(3)

S-a organizat un comitet mixt extraordinar între Uniune și autoritățile din Mauritania prin intermediul unui
schimb de scrisori din 10 martie și din 3 aprilie 2017, în cadrul căruia părțile au căzut de acord să modifice
protocolul cu scopul de a amâna data limită pentru consumarea fondurilor restante menționate.

(4)

Comisia a transmis Consiliului, înainte de reuniunea în cauză a comitetului mixt, un document pregătitor care
prezintă detaliile poziției avute în vedere de Uniune, document care a fost aprobat.

(5)

Modificarea protocolului ar trebui aprobată în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, înlocuirea celei de a doua teze de la articolul 3 punctul 3.9 din Protocolul de stabilire
a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului
dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie,
convenit în urma unui schimb de scrisori între membrii comitetului mixt instituit prin articolul 10 din acordul
menționat.
(1) JO L 145, 2.6.2016, p. 1.
(2) JO L 343, 8.12.2006, p. 4.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1801/2006 al Consiliului din 30 noiembrie 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul
pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania (JO L 343, 8.12.2006, p. 1).
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Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Extras din schimbul de scrisori care a avut loc între membrii comitetului mixt instituit prin articolul 10 din Acordul de
parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania (textul celei de
a doua teze de la articolul 3 punctul 3.9 din protocol).
„Cu toate acestea, fondurile restante aferente sprijinului sectorial 2013-2014 vor trebui utilizate în termen de cel
mult douăzeci (20) de luni după data aplicării provizorii a prezentului protocol și, în caz contrar, vor fi considerate
epuizate și nu vor putea fi plătite.”
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