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Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Na marcowym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad
sześcioma wnioskami o uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).
EFG zapewnia jednorazowe wsparcie pracownikom objętym zwolnieniami wynikającymi z istotnych
zmian w kierunkach światowego handlu.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w pigułce
EFG został ustanowiony w 2007 r. jako elastyczny instrument budżetu UE mający na celu udzielanie, pod
pewnymi warunkami, wsparcia pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku masowych zwolnień
spowodowanych poważnymi zmianami w światowym handlu (np. delokalizacji do państw trzecich). Od 2007
r. do EFG wpłynęło 146 wniosków (na kwotę 545,3 mln EUR), a dokonano z niego wypłaty 454,2 mln EUR na
rzecz 119 980 pracowników. Najwięcej wniosków o pomoc z EFG złożyły przedsiębiorstwa z sektora
motoryzacyjnego, sektora maszyn i urządzeń oraz przemysłu tekstylnego.
Środki z EFG można wykorzystać wyłącznie w przypadku konkretnego kryzysu na wniosek o wsparcie
finansowe złożony przez państwo członkowskie, jeżeli spełnione są następujące warunki: (1) co najmniej
500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie 4 miesięcy albo (2) co
najmniej 500 zwolnień w okresie 9 miesięcy. Wnioski o wkład finansowy z EFG w przypadku niespełnienia
kryteriów określonych w pkt (1) i (2) mogą zostać uznane za dopuszczalne w wyjątkowych okolicznościach
(np. niewielkich rynków pracy).
Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z lutego 2013 r. maksymalną kwotę rocznego budżetu EFG
zmniejszono w WRF na lata 2014–2020 z 500 mln EUR do 150 mln EUR, zwiększając jednocześnie wkład UE
do Funduszu do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań.

Wnioski do zatwierdzenia na marcowym posiedzeniu plenarnym
Na marcowym posiedzeniu plenarnym odbędzie się głosowanie nad sześcioma wnioskami o uruchomienie
EFG (po jednym z Polski i Niemiec oraz czterema z Belgii).  Wnioski te przedstawiono poniżej.

Polska – Zachem
Wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem jest następstwem zwolnienia 615 pracowników w przedsiębiorstwie
Zachem w Polsce oraz w dwóch przedsiębiorstwach będących jego dostawcami, również w Polsce.
Wystąpiono o łączny wkład finansowy w kwocie 115 205 EUR (50% wszystkich kosztów).
Niemcy – Aleo Solar
Wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar jest następstwem zwolnienia 657 pracowników w przedsiębiorstwie
Aleo Solar i w jego dwóch jednostkach zależnych w Niemczech.  Wystąpiono o łączny wkład finansowy w
kwocie 1 094 760 EUR (60% wszystkich kosztów).
Belgia – Saint-Gobain Sekurit
Wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain jest następstwem zwolnienia 257 pracowników w
przedsiębiorstwie Saint-Gobain Sekurit w Belgii. Wystąpiono o łączny wkład finansowy w kwocie
1 339 928 EUR (50% wszystkich kosztów).
Belgia – Hainaut-Steel
Wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel jest następstwem zwolnienia 708 pracowników w dwóch
przedsiębiorstwach (Duferco Belgium SA i La Louvière SA) w Belgii. Wystąpiono o łączny wkład finansowy w
kwocie 981 956 EUR (50% wszystkich kosztów).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/490700/IPOL_IDA(2014)490700_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pl
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-13-2_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2016%28BUD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2018%28BUD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2017%28BUD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2019%28BUD%29&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 5/3/2015
PE 549.016 2

Belgia – ArcelorMittal
Wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal jest następstwem zwolnienia 1285 pracowników w
przedsiębiorstwie ArcelorMittal w Belgii. Wystąpiono o łączny wkład finansowy w kwocie 1 591 486 EUR
(60% wszystkich kosztów).
Belgia – Caterpillar
Wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar jest następstwem zwolnienia 1030 pracowników w przedsiębiorstwie
Caterpillar SA w Belgii. Wystąpiono o łączny wkład finansowy w kwocie 1 222 854 EUR (60% wszystkich
kosztów).
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