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Uruchomienie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji – Galicia 

shipbuilding ancillary sectors – Hiszpania 
Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) 2 054 400 EUR w odpowiedzi na zwolnienia w sektorach powiązanych z przemysłem 
stoczniowym w Galicji (Hiszpania) spowodowane trudnościami finansowymi dwóch stoczni z tego regionu. 
Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego popiera tę propozycję i przypomina, że pomoc z EFG nie może 
zastępować działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa. Parlament ma głosować nad wnioskiem Komisji podczas drugiej październikowej sesji 
plenarnej. 

Kontekst 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w 2006 r., by wspierać pracowników, 
którzy zostali zwolnieni, i osoby samozatrudnione, które zaprzestały działalności w wyniku istotnych zmian 
w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, i by pomagać im w powrocie na rynek 
pracy. EFG nie jest objęty pułapami wieloletnich ram finansowych (WRF) i można go uruchamiać doraźnie. 
EFG można zatem uruchomić również w przypadkach związanych ze światowym kryzysem 
spowodowanym koronawirusem.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
W wyniku oceny wniosku władz hiszpańskich o wkład finansowy z EFG na sektory powiązane z przemysłem 
stoczniowym w Galicji Komisja stwierdziła, że spełnione zostały warunki dokonania tego rodzaju wkładu. W 
dniu 11 września 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie uruchomienia z EFG kwoty 2 054 400 EUR, która stanowi 60% całkowitych kosztów 
proponowanych działań i uzupełnienie funduszy krajowych. Działania są skierowane do 960 osób 
zwolnionych z 38 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Galicji. Zwolnienia te poważnie odbiły się na 
lokalnej gospodarce, która już przed kryzysem związanym z koronawirusem cierpiała z powodu wysokiego 
bezrobocia. Wkład finansowy z EFG ma pomóc zwolnionym osobom w powrocie na rynek pracy. Z myślą o 
ograniczeniu do minimum czasu potrzebnego na uruchomienie EFG Komisja proponuje, aby decyzja o 
uruchomieniu EFG zaczęła obowiązywać w dniu jej przyjęcia.  
Wnioskowi dotyczącemu decyzji w sprawie uruchomienia EFG towarzyszy wniosek o przesunięcie 
2 054 400 EUR z rezerwy EFG do linii budżetowej EFG.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 12 października 2020 r. Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku. 
Zgadza się ona z propozycją uruchomienia EFG i przypomina, że EFG można wykorzystać do zapewnienia 
stałego wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom samozatrudnionym w związku ze światowym 
kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Z zadowoleniem przyjmuje środki na rzecz przekwalifikowania 
i podnoszenia kwalifikacji oferowane w ramach wsparcia z EFG w celu zwiększenia w przyszłości odporności 
i konkurencyjności regionalnego sektora stoczniowego i całego rynku pracy. Komisja BUDG zatwierdziła 
również wniosek o przesunięcie środków na uruchomienie funduszu. 

Procedura budżetowa: 2020/1996(BUD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG; Sprawozdawczyni: Valérie Hayer 
(Renew Europe, Francja).  
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