
Poprawka 7

Artykuł 7 ustęp 2

2. Z datą wyznaczoną zgodnie z art. 4 ust. 1 pozostała część
budżetu ustanowionego na mocy decyzji Rady 2000/265/WE
zostaje zwrócona państwom członkowskim. Wysokość zwraca-
nych kwot obliczana jest proporcjonalnie do wkładów wniesio-
nych przez państwa członkowskie, zgodnie z art. 26 decyzji
Rady 2000/265/WE.

2. Z datą wyznaczoną zgodnie z art. 4 ust. 1 pozostała część
budżetu ustanowionego na mocy decyzji Rady 2000/265/WE
zostaje wykorzystana przez Komisję do utworzenia infrastruk-
tury komunikacyjnej.

Poprawka 8

Artykuł 9 ustęp 2

2. Niniejsza decyzja zacznie być stosowana, jeżeli sekretarz
generalny Rady zawiadomi Komisję, że nie zawarto żadnej
umowy o świadczenie usług sieciowych i usług bezpieczeństwa
na potrzeby wymiany danych, o których mowa w art. 1 ust. 1,
zgodnie z decyzjami Rady 2000/265/WE i 2007/149/WE.

2. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej opublikowania
oraz po zawiadomieniu Komisji przez zastępcę sekretarza gene-
ralnego Rady, że nie zawarto żadnej umowy o świadczenie
usług sieciowych i usług bezpieczeństwa na potrzeby wymiany
danych, o których mowa w art. 1 ust. 1, zgodnie z decyzjami
Rady 2000/265/WE i 2007/149/WE.

P6_TA(2007)0443

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczą-
cego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 porozumienia międzyinstytucjonal-
nego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscy-
pliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2007)0415 — C6-0323/2007 —

2007/2168(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0415
— C6-0323/2007),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1),
w szczególności jego punkt 28,

— uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2),

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 1.
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— uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych z dnia 6 lipca 2007 r. oraz postępowania pojednawczego
dotyczącego budżetu z dnia 13 lipca 2007 r.,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
(A6-0378/2007),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska stworzyła odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe
w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom zwalnianym w wyniku głębokich zmian
w strukturze handlu światowego oraz aby pomóc im w ponownym wejściu na rynek pracy,

B. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii Europejskiej dla zwalnianych pracowników powinna być
dynamiczna i udzielana możliwie jak najszybciej i jak najskuteczniej,

C. mając na uwadze, że Francja, w pismach z dnia 9 i 23 marca 2007 r. (1), zwróciła się z wnioskami
o pomoc w przypadku dwóch spraw dotyczących zwolnień w sektorze motoryzacyjnym, a dokładniej
rzecz biorąc w przedsiębiorstwach realizujących dostawy na rzecz Peugeot SA i Renault SA,

1. zwraca się do zaangażowanych instytucji o podjęcie działań koniecznych do szybszego uruchomienia
przedmiotowego Funduszu;

2. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do opublikowania powyższej decyzji w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z załącznikiem
Radzie i Komisji.

(1) Wnioski EGF/2007/01/FR/PSA i EGF/2007/02/FR/RSA.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami
punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Euro-

pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1),
w szczególności jego pkt. 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2),

uwzględniając wniosek Komisji,

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 1.
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