
ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 18 GRUDNIA 2007 R. W SPRAWIE URU-
CHOMIENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1), a 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,

uwzględniając postępowanie pojednawcze dotyczące budżetu z dnia 13 lipca 2007 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia Europejska stworzyła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („Fundusz”) w celu udzie-
lania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami głębokich zmian w strukturze handlu
światowego oraz aby pomóc im w ponownym wejściu na rynek pracy;

(2) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić Fundusz w ramach
rocznego pułapu 500 mln EUR;

(3) Rozporządzenie (WE) 1927/2006 zawiera postanowienia, na mocy których można uruchomić Fundusz;

(4) Republika Federalna Niemiec i Republika Finlandii zwróciły się do Funduszu z wnioskami z zakresu
dwóch spraw związanych z utratą miejsc pracy w sektorze telefonii komórkowej: BenQ w Niemczech
oraz Perlos Oyj w Finlandii;

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok finansowy 2007 środki Europejskiego Funduszu Dostosowa-
nia do Globalizacji powinny zostać uruchomione w celu udostępniania całkowitej kwoty w wysokości 14
794 688 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

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

P6_TA(2007)0603

Uruchomienie instrumentu elastyczności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

(COM(2007)0786 — C6-0450/2007 — 2007/2273(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)0786
— C6-0450/2007),
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— 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 pkt. 27,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie finansowania europejskiego pro-
gramu radiowej nawigacji satelitarnej (Galileo), zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z
dnia 17 maja 2006 r. oraz wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013 (2),

— uwzględniając swoje pierwsze czytanie projektu budżetu ogólnego na 2008 rok,

— uwzględniając wyniki posiedzenia pojednawczego z dnia 23 listopada 2007 r.,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0499/2007),

A. mając na uwadze, że władza budżetowa uważa za konieczne odpowiednie finansowanie programów
GNSS,

B. mając na uwadze, że rosnące potrzeby w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
(WPZiB) stanowiły ważny punkt podczas przygotowywania budżetu UE na 2008 r., zwłaszcza jeżeli
chodzi o konieczność udostępnienia niezbędnych środków dla misji UE w Kosowie,

C. mając na uwadze, że obydwa organy władzy budżetowej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 23
listopada 2007 r. podjęły decyzję o uruchomieniu instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia w budże-
cie na 2008 r. środków przeznaczonych na:

— europejskie programy GNSS (EGNOS–GALILEO) o kwotę 200 mln EUR;

— WPZiB o kwotę 70 mln EUR;

1. zauważa, że odnośne pułapy pozycji 1A i pozycji 4 nie umożliwiły odpowiedniego finansowania
Galileo i WPZiB w 2008 r.;

2. przypomina, że instrument elastyczności został użyty 6 razy w ramach poprzedniej perspektywy
finansowej na lata 2000-2006;

3. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte podczas procedury pojednawczej w sprawie
wykorzystania instrumentu elastyczności z korzyścią dla programów GNSS oraz WPZiB na całkowitą
kwotę 270 mln EUR;

4. podkreśla wspólne wysiłki, dzięki którym udało się zagwarantować wystarczające środki na nowe i
trwające już misje w ramach WPZiB oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza na
planowaną misję policyjną UE w Kosowie;

5. powtarza jednak, że w perspektywie długoterminowej w porównaniu z określonymi właśnie potrze-
bami na działania zewnętrzne przeznacza się ogólnie zbyt mało środków, co w szczególny sposób dotyczy
WPZiB; wyraża przekonanie, że ów problem natury strukturalnej dotyczy finansowania WPZiB, która zasłu-
guje w przyszłości na rozwiązanie obowiązujące przez wiele lat (o czym świadczy fakt, iż potrzeby na lata
2007–2008 w dużym stopniu przekraczają roczne prognozy poczynione w chwili przyjmowania ram
finansowych); oczekuje wobec tego propozycji Komisji i Rady wskazujących na możliwe sposoby poczynie-
nia postępów w tej kwestii;

6. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

8. 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) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0272.
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