
— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0330/2007),

— uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0458/2007),

1. zatwierdza zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i
parlamentom państw członkowskich oraz Królestwu Maroka.

P6_TA(2007)0602

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dosto-

sowania do Globalizacji (COM(2007)0600 — C6-0343/2007 — 2007/2226(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0600 –

C6-0343/2007),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy Parla-
mentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finan-
sami (1), a 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),

— 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
(A6-0485/2007),

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

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

C. mając na uwadze, że Republika Federalna Niemiec i Republika Finlandii w pismach odpowiednio z dnia
27 czerwca i 17 lipca 2007 r. zwróciły się o wsparcie w odniesieniu do dwóch spraw związanych z
utratą miejsc pracy w sektorze telefonii komórkowej: BenQ w Niemczech oraz Perlos Oyj w Finlandii (3),

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 zarządzenia publikacji decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej;

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

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 1.
(3) Wnioski EGF/2007/003/DE/BenQ i EGF/2007/004/FI/Perlos.
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Środa, 12 grudnia 2007 r.


