
P6_TA(2007)0602 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 k návrhu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro 

přizpůsobení se globalizaci (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI)) 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise  předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(KOM(2007)0600 – C6-0343/2007), 

- s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1, a zejména 

na bod 28 této dohody, 

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 

20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci2, 

- s ohledem na výsledky trialogu konaného dne 6. července 2007 a dohodovacího řízení 

týkajícího se rozpočtu, které se uskutečnilo dne 13. července 2007, 

- s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a 

sociální věci (A6-0485/2007), 

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, 

které mají poskytovat další pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých 

strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu 

práce, 

B. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie pracovníkům, kteří ztratili 

zaměstnání, by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co 

nejúčinněji, 

C. vzhledem k tomu, že Německo a Finsko požádaly o pomoc ve dvou případech týkajících 

se propouštění nadbytečných pracovníků v odvětví výroby mobilních telefonů ve 

společnostech BenQ v Německu a Perlos Oyj ve Finsku, a to dopisy ze dne 27. června, 

resp. 17. července 20073, 

1. žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků 

z fondu; 

2. schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení; 

3. pověřuje svého předsedu, aby zajistil zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku 

                                                 
1  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1. 
3  Žádosti EGF/2007/003/DE/BenQ a EGF/2007/004/FI/Perlos. 



 

Evropské unie; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi. 



PŘÍLOHA 

 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

ze dne 18. prosince 2007 

 

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

 

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1, a zejména na 

bod 28 uvedené dohody, 

 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 

2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci2, 

 

s ohledem na návrh Komise, 

 

s ohledem na dohodovací řízení týkající se rozpočtu, které se uskutečnilo dne 13. července 

2007, 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Evropská unie zřídila Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „fond“), 

aby poskytla dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých 

strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu 

práce. 

(2) Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje využití fondu v rámci 

ročního stropu 500 milionů EUR. 

(3) Nařízení (ES) č. 1927/2006 obsahuje ustanovení, podle nichž lze uvolnit prostředky z 

fondu.  

(4) Německo a Finsko předložily žádosti o uvolnění prostředků z fondu ve prospěch dvou 

případů týkajících se propouštění nadbytečných pracovníků v odvětví výroby mobilních 

telefonů, a to ve společnostech BenQ v Německu a Perlos Oyj ve Finsku,  

                                                 
1  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1. 



 

 

ROZHODLY TAKTO: 

Článek 1 

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007 se použijí prostředky z 

Fondu pro přizpůsobení se globalizaci v celkové výši 14 794 688 EUR. 

Článek 2 

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

V Bruselu dne 18. prosince 2007 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda 

 

 


