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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

БРЮКСЕЛ, 11/07/2011 R.

ОБЩ БЮДЖЕТ — ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011
РАЗДЕЛ ІІІ — „КОМИСИЯ“, ДЯЛОВЕ 04, 40

ТРАНСФЕР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ № DEC 25/2011

EUR

ПРОИЗХОД НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

ОТ ГЛАВА — 4002 Резерви за финансови намеси
СТАТИЯ — 40 02 43 Резерв за Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията

Поети 
задължения - 3 944 606

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ

КЪМ ГЛАВА — 0405 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
СТАТИЯ — 04 05 01 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) Поети 

задължения  3 944 606
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ВЪВЕДЕНИЕ

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с 
Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., 
изменен с Регламент (ЕО) № 546/2009. Бюджетната рамка е определена в точка 28 от 
Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и 
Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.
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I. УВЕЛИЧЕНИЕ

a) Бюджетен ред

04 05 01 — Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

б) Цифри към 15.6.2011 г.
Поети задължения

1A. Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + 
коригиращ бюджет)

p.m.

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери 777 390

3. Окончателни бюджетни кредити за финансовата година 
(1А+1Б+2)

777 390

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 777 390

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 0
6. Нужди до края на финансовата година 3 944 606

7. Предложено увеличение 3 944 606

8. Процент на увеличението спрямо бюджетните кредити в 
бюджета (7/1A)

N/A

9. Процент на увеличенията, натрупани съгласно член 23, 
параграф 1, букви б) и в) от Финансовия регламент, изчислен 
спрямо окончателните бюджетни кредити за годината в 
съответствие с член 17а от Правилата за прилагане

n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени) (В5)
Поети задължения

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 15.6.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a

г) Подробни основания за увеличението

В предложението за решение [COM (2011) 421] Комисията заключи, че условията за финансово 
участие от ЕФПГ по подаденото от датските органи заявление EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery 
са изпълнени.

Сумата от 3 944 606 EUR, поискана от Дания, ще допринесе за покриване на разходите по съгласуван 
пакет допустими персонализирани услуги за 325 съкратени служители (от общо 813) в шест 
предприятия от сектора на производството на машини и оборудване, с което ще се подпомогне 
повторното интегриране на засегнатите работници към пазара на труда.  Съкращенията са в резултат 
на световната икономическа и финансова криза.
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II. НАМАЛЕНИЕ

a) Бюджетен ред

40 02 43 — Резерв за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

б) Цифри към 15.6.2011 г.
Поети задължения

1A. Бюджетни кредити в бюджета (първоначален бюджет + 
коригиращ бюджет)

500 000 000

1Б. Бюджетни кредити в бюджета (ЕАСТ) 0
2. Трансфери -777 390

3. Окончателни бюджетни кредити за финансовата година 
(1А+1Б+2)

499 222 610

4. Усвояване на окончателните бюджетни кредити 0

5. Неусвоена/налична сума (3—4) 499 222 610
6. Нужди до края на финансовата година 495 278 004

7. Предложено намаление 3 944 606

8. Процент на намалението спрямо бюджетните кредити в бюджета 
(7/1A)

0,79%

9. Процент на намаленията, натрупани съгласно член 23, параграф 
1, букви б) и в) от Финансовия регламент, изчислен спрямо 
окончателните бюджетни кредити за годината в съответствие с 
член 17а от Правилата за прилагане

n/a

в) Приходи от възстановени суми (пренесени) (В5)
Поети задължения

1. Бюджетни кредити, налични в началото на годината 0 
2. Бюджетни кредити, налични на 15.6.2011 г. 0 
3. Процент на усвояване [(1-2)/1] n/a

г) Подробни основания за трансфера

Съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление предназначението на резерва за Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията е да предоставя допълнителна подкрепа на работниците, които 
са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и 
да подпомага тези работници при повторното им интегриране на пазара на труда.


