
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/471 

z dnia 11 marca 2015 r. 

w sprawie uruchomienia europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (wniosek 
EGF/2014/011 BE/Caterpillar z Belgii) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1927/2006 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4, 

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania 
finansami (2), w szczególności jego pkt 13, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia zwolnionym 
pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku spowodo
wanych globalizacją poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu lub w wyniku dalszego 
trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 546/2009 (3), lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz udzielenia im 
pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy. 

(2)  Artykuł 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 (4) pozwala uruchomić środki z EFG w ramach 
maksymalnego rocznego pułapu wynoszącego 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). 

(3)  Dnia 22 lipca 2014 r. Belgia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w 
Caterpillar Belgium SA w Belgii i uzupełniła go o dodatkowe informacje zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące 
określenia wkładu finansowego z EFG. 

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w kwocie 1 222 854 EUR dla wniosku 
złożonego przez Belgię, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 222 854 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na 
płatności. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855. 
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. 
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26). 
(4) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2015 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
M. SCHULZ 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

Przewodniczący   
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