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P6_TA(2008)0490 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z 17 maja 2006 r. (COM(2008)0547 

— C6-0312/2008 — 2008/2251(ACI)) 

(2010/C 15 E/33) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0547 — 
C6-0312/2008), 

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

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
(A6-0405/2008), 

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe 
w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi 
z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej 
integracji na rynku pracy, 

B. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna 
i powinno się jej udzielać tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe, zgodnie ze wspólną deklaracją 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 
2008 r., a także należycie uwzględniając postanowienia porozumienia międzyinstytucjonalnego doty
czące przyjęcia decyzji o uruchomieniu funduszu, 

C. mając na uwadze, że w pismach z dnia 6 lutego i 8 maja 2008 r. ( 3 ) Hiszpania i Litwa zwróciły się 
o pomoc w związku z dwoma przypadkami zwolnień, mianowicie w przemyśle samochodowym 
w Hiszpanii oraz w sektorze tekstylnym na Litwie, 

1. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspie
szenie uruchomienia funduszu; 

2. zatwierdza decyzję w załączniku; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z Przewodniczącym Rady oraz do 
zarządzenia jej publikacji 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, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1. 
( 3 ) Wnioski EGF/2008/002/ES/Delphi oraz EGF/2008/003/LT/Alytaus Tekstile.
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ZAŁĄCZNIK 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE URUCHOMIENIA EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI, ZGODNIE Z PKT 28 POROZUMIENIA 
MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM, RADĄ I KOMISJĄ 
W SPRAWIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ I NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI Z DNIA 

17 MAJA 2006 R. 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

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

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ( 2 ), a w szczególności jego art. 12 
ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

mając na uwadze, co następuje: 

(1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („fundusz”) utworzono w celu udzielenia dodatko
wego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian 
strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej integracji na rynku pracy. 

(2) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. umożliwia uruchomienie funduszu na 
kwotę 500 mln EUR rocznie. 

(3) W dniu 6 lutego 2008 r. Hiszpania złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku ze zwolnie
niami w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności pracowników przedsiębiorstwa Delphi Automotive 
Systems España, S.L.U. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami dotyczącymi określania 
wkładów finansowych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. 

(4) W dniu 8 maja 2008 r. Litwa złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku ze zwolnieniami 
w sektorze tekstylnym, w szczególności dla pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Alytaus 
Tekstile. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami dotyczącymi określania wkładów finanso
wych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. 

(5) W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla powyższych wnio
sków. 

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 należy uruchomić środki Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 10 770 772 EUR w formie środków na 
zobowiązania i środków na płatności.
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu, … 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 

Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I 

P6_TA(2008)0497 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie na rzecz poprawy 
jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez 
współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 — C6-0228/2007 

— 2007/0145(COD)) 

(2010/C 15 E/34) 

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)0395), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 149 ust. 4 Traktatu WE, na mocy którego Komisja przedstawiła 
wniosek Parlamentowi (C6-0228/2007), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A6-0294/2008), 

1. zatwierdza zmieniony wniosek Komisji; 

2. uważa, że kwota finansowa podana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1 
A nowych wieloletnich ram finansowych i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie 
podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 37 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 );
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