
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

P6_TA(2008)0536

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z  dnia 18  listopada 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 dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

(2010/C 16 E/29)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0609 — 
C6-0345/2008), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne (IIA) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Ko
misją w  sprawie dyscypliny budżetowej i  należytego zarządzania finansami

(1)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

 (1) z  dnia 17  maja 2006  r., 
a w szczególności pkt 28 tego porozumienia, 

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

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

 (2), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i  Spraw Socjalnych 
(A6-0430/2008),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i  budżetowe 
w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje poważnych zmian 
w strukturze światowego handlu oraz udzielenia pomocy umożliwiającej powrót na rynek 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.,

C. mając na uwadze, że Włochy zwróciły się o pomoc w związku z czterema przypadkami redukcji zatrud
nienia w sektorze włókienniczym na Sardynii, w Piemoncie, Lombardii i Toskanii

(3)  Wnioski EGF/2007/005 IT/Sardynia, EGF/2007/006 IT/Piemont, EGF/2007/007 IT/Lombardia i  EGF/2008/001
IT/Toskania.

 (3),

1.   zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspiesze
nie uruchomienia funduszu zgodnie z  wyżej wymienioną wspólną deklaracją, przez przyjęcie której Parla
ment Europejski, Rada i Komisja potwierdzają, jak ważne jest zapewnienie — z poszanowaniem porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. — szybkiej procedury przyjmowania decyzji w sprawie uru
chomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;
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2.   zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji; 

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady niniejszej decyzji 
i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

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

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)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

 (1) z dnia 17 maja 2006 r., a w szcze
gólności pkt 28 tego porozumienia,

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

(2)  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

 (2), a w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu zapewnienia dodatkowego wspar
cia zwolnionym pracownikom ponoszącym konsekwencje poważnych zmian w strukturze światowego 
handlu oraz udzielenia pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy,

(2) porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić fundusz w ramach rocz
nego pułapu wynoszącego 500 mln EUR,

(3) Włochy złożyły cztery wnioski o uruchomienie funduszu w odniesieniu do redukcji zatrudnienia w sek
torze włókienniczym: dnia 9 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do Sardynii, dnia 10 sierpnia 2007 r. w od
niesieniu do Piemontu, dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do Lombardii oraz dnia 12 lutego 2008 r. 
w odniesieniu do Toskanii; wnioski są zgodne z wymogami art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 
dotyczącymi określenia wkładu finansowego,

(4) w związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla powyższych wniosków,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok finansowy 2008 uruchamia się Europejski Fundusz Dostoso
wania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 35 158 075  EUR w  formie środków na zobowiązania i  środ
ków na płatności.
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