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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem
i kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazują element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza 
przedmiotowy projekt aktu, nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz 
wskazujący obowiązujący akt i czwarty wiersz wskazujący przepis tego 
obowiązującego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0380),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 175 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0231/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … 2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również 
opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli 
Budżetowej, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli Komisja zastąpi 
pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY w sprawie Europejskiego 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY w sprawie Europejskiego 

                                               
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowaną w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowaną w Dzienniku Urzędowym.
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Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG)

Funduszu Wspierania Transformacji 
(EFT) 

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W swoim dokumencie 
otwierającym debatę w sprawie 
wykorzystania możliwości płynących
z globalizacji20 Komisja wskazała 
połączenie powiązanej z handlem 
globalizacji i zmian technologicznych jako 
elementy stanowiące główną siłę 
napędową zwiększonego zapotrzebowania 
na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz 
zmniejszającego się zapotrzebowania na 
słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy 
ogromnych korzyściach płynących
z bardziej otwartego handlu i dalszej 
integracji światowych gospodarek należy
zająć się również wspomnianymi
negatywnymi efektami ubocznymi. Jako że
obecne korzyści z globalizacji są już
nierówno rozdzielone pomiędzy ludzi
i regiony, wywierając znaczny wpływ na 
tych, którzy odnoszą mniej korzyści, 
istnieje ryzyko, iż coraz szybciej 
rozwijająca się technologia dodatkowo 
pogłębi te różnice. W związku z tym, 
zgodnie z zasadami solidarności
i zrównoważonego rozwoju, konieczne 
będzie zapewnienie sprawiedliwszego 
podziału korzyści wynikających
z globalizacji przez pogodzenie otwarcia
gospodarczego i postępu technologicznego
z ochroną socjalną.

(6) W swoim dokumencie 
otwierającym debatę w sprawie 
wykorzystania możliwości płynących
z globalizacji20 Komisja wskazała 
połączenie powiązanej z handlem 
globalizacji i zmian technologicznych jako 
elementy stanowiące główną siłę 
napędową zwiększonego zapotrzebowania 
na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz 
zmniejszającego się zapotrzebowania na 
słabiej wykwalifikowaną siłę roboczą. 
Dlatego też, przy ogromnych korzyściach 
wynikających z bardziej otwartego handlu
i dalszej integracji światowych gospodarek, 
niezbędne jest zajęcie się również 
wspomnianymi negatywnymi efektami 
ubocznymi wywoływanymi przez te 
zjawiska i dotykającymi zwłaszcza 
niektórych sektorów gospodarki, 
przedsiębiorstw lub szczególnie 
narażonych grup pracowników. Obecne 
korzyści z globalizacji są nierówno 
rozdzielone pomiędzy ludzi i regiony, 
wywierając znaczny wpływ na tych, którzy 
odnoszą mniej korzyści, więc istnieje 
ryzyko, iż zmiany technologiczne
i środowiskowe dodatkowo pogłębią te 
różnice. W związku z tym, zgodnie
z zasadami solidarności i zrównoważonego 
rozwoju, konieczne będzie zapewnienie 
sprawiedliwszego podziału korzyści 
wynikających z globalizacji
i dokładniejsze przewidywanie 
skumulowanych negatywnych skutków 
globalizacji i zmian technologicznych
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i środowiskowych, tak aby lepiej 
dostosowywać do tych zmian otoczenie
gospodarcze i siłę roboczą.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_pl

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_pl

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Globalizacja nie jest jedynym 
czynnikiem, który wymaga przemian
w świecie gospodarki i który wpływa 
zatem na zatrudnienie. Na świat 
gospodarki, a szczególnie na zatrudnienie, 
wpływają też sytuacja gospodarcza na 
świecie, zmiany technologiczne, ale też 
czynniki wewnętrzne związane
z zarządzaniem przedsiębiorstwami przez 
kadrę kierowniczą lub zmiany
w zachowaniach konsumentów, a także 
kwestie środowiskowe. Przewidywanie 
przewidywanie tych różnorodnych zmian 
wydaje się zatem mieć priorytetowe 
znaczenie. Zapobiegając potencjalnie 
szkodliwemu wpływowi tych zjawisk na 
ludzi, przedsiębiorstwa i miejscowości, 
możemy wdrażać skuteczne środki
i zapewniać w ten sposób nowe możliwości 
tworzenia miejsc pracy. Nie chodzi więc 
wyłącznie o złożenie odpowiedzialności na 
barki pracowników, tak by musieli oni 
dostosowywać swoje kwalifikacje, ale 
także o zwiększenie świadomości 
pracodawców i o zachęcenie ich, aby 
antycypowali oni te zmiany z większym 
wyprzedzeniem.

Or. fr
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Globalizacja i rozwój technologii 
prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą 
wzajemne powiązania i współzależność 
między gospodarkami światowymi. 
Realokacja siły roboczej jest integralną
i nieuniknioną częścią takiej zmiany 
gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze 
zmiany mają być sprawiedliwie 
rozdzielone, oferowanie pomocy 
zwolnionym pracownikom i osobom 
zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże 
znaczenie „Ramy jakości UE na rzecz 
przewidywania zmian i restrukturyzacji”22

to instrument polityki Unii, który określa 
ramy najlepszych praktyk dotyczących 
przewidywania restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i postępowania w takich 
przypadkach. Zapewniają one 
kompleksowe ramy dotyczące sposobu,
w jaki, poprzez odpowiednie środki 
polityki, należy sprostać wyzwaniom 
dostosowania gospodarczego
i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich 
skutków społecznych i wpływu na 
zatrudnienie. Wezwano w nich również 
państwa członkowskie do korzystania
z funduszy unijnych i krajowych w taki 
sposób, aby zapewnić skuteczne 
złagodzenie społecznych skutków 
restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego 
wpływu na zatrudnienie. Główne 
instrumenty Unii mające na celu pomoc 
pracownikom dotkniętym tymi skutkami to 
Europejski Fundusz Socjalny Plus (EFS+), 
który opracowano w celu zapewnienia 
pomocy w sposób wyprzedzający, oraz 
EFG, który opracowano w celu oferowania 
pomocy w przypadku nieprzewidzianych
poważnych przypadków restrukturyzacji
w sposób zaradczy.

(8) Globalizacja i rozwój technologii 
prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą 
wzajemne powiązania i współzależność 
między gospodarkami światowymi. 
Realokacja siły roboczej jest integralną
i nieuniknioną częścią takiej zmiany 
gospodarczej. Jeżeli korzyści płynące ze 
zmiany mają być sprawiedliwie 
rozdzielone, oferowanie pomocy 
zwolnionym pracownikom i osobom 
zagrożonym zwolnieniem ma bardzo duże 
znaczenie „Ramy jakości UE na rzecz 
przewidywania zmian i restrukturyzacji”22

to instrument polityki Unii, który określa 
ramy najlepszych praktyk dotyczących 
przewidywania restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i postępowania w takich 
przypadkach. Zapewniają one 
kompleksowe ramy dotyczące sposobu,
w jaki, poprzez odpowiednie środki 
polityki, należy sprostać wyzwaniom 
dostosowania gospodarczego
i restrukturyzacji gospodarczej oraz ich 
skutków społecznych i wpływu na 
zatrudnienie. Wezwano w nich również 
państwa członkowskie do korzystania
z funduszy unijnych i krajowych w taki 
sposób, aby zapewnić skuteczne 
złagodzenie społecznych skutków 
restrukturyzacji, zwłaszcza negatywnego 
wpływu na zatrudnienie. Główne 
instrumenty Unii mające na celu pomoc 
pracownikom dotkniętym tymi skutkami to 
Europejski Fundusz Socjalny Plus (EFS+), 
który opracowano w celu zapewnienia 
pomocy w sposób wyprzedzający, oraz 
EFT, który opracowano w celu oferowania 
pomocy w przypadku poważnych 
przypadków restrukturyzacji w sposób 
zaradczy.
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__________________ __________________

22 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na 
rzecz przewidywania zmian
i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final
z 13.12.2013).

22 Komunikat Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów Ramy jakości UE na 
rzecz przewidywania zmian
i restrukturyzacji, (COM(2013) 882 final
z 13.12.2013).

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Komisja podkreśla, że w dalszym 
ciągu duże znaczenie ma rola EFG jako 
elastycznego funduszu udzielającego 
pracownikom, którzy stracili pracę
w wyniku poważnych przypadków 
restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy
w jak najszybszym znalezieniu nowej 
pracy. Unia powinna dalej zapewniać 
konkretne jednorazowe wsparcie w celu 
ułatwienia reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników w obszarach, 
sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy 
przeżywających wstrząs spowodowany 
poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. 
Biorąc pod uwagę oddziaływanie
i wzajemne skutki otwartego handlu, 
rozwoju technologii lub innych czynników, 
takich jak przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, tym samym uwzględniając 
fakt, że wskazanie jednego czynnika, który 
powoduje przypadki utraty pracy jest coraz 
trudniejsze, uruchomienie środków z EFG
w przyszłości będzie opierać się jedynie na 
znacznym wpływie przypadku 
restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, 
jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych
i niespodziewanych okolicznościach oraz
w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej 
pomocy oferowanej przez EFS+, EFG

(13) Komisja podkreśla, że w dalszym 
ciągu duże znaczenie ma rola EFT jako 
elastycznego funduszu udzielającego 
pracownikom, którzy stracili pracę
w wyniku poważnych przypadków 
restrukturyzacji, wsparcia oraz pomocy
w jak najszybszym znalezieniu nowej 
pracy. Unia powinna dalej zapewniać 
konkretne jednorazowe wsparcie w celu 
ułatwienia reintegracji zawodowej 
zwolnionych pracowników w obszarach, 
sektorach, terytoriach lub na rynkach pracy 
przeżywających wstrząs spowodowany 
poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. 
Biorąc pod uwagę oddziaływanie
i wzajemne skutki otwartego handlu, 
rozwoju technologii lub innych czynników, 
takich jak przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, tym samym uwzględniając 
fakt, że wskazanie jednego czynnika, który 
powoduje przypadki utraty pracy jest coraz 
trudniejsze, uruchomienie środków z EFT
w przyszłości będzie opierać się jedynie na 
znacznym wpływie przypadku 
restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę cel, 
jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych
i niespodziewanych okolicznościach oraz
w uzupełnieniu bardziej wyprzedzającej 
pomocy oferowanej przez EFS+, EFT
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powinien pozostać elastycznym
i szczególnym instrumentem poza 
pułapami budżetowymi przewidzianymi
w wieloletnich ramach finansowych, jak 
określono w komunikacie Komisji. 
Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, 
wspiera i broni – Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 oraz 
załącznik do tego komunikatu27.

powinien pozostać elastycznym
i szczególnym instrumentem poza 
pułapami budżetowymi przewidzianymi
w wieloletnich ramach finansowych, jak 
określono w komunikacie Komisji. 
Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, 
wspiera i broni – Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 oraz 
załącznik do tego komunikatu27.

__________________ __________________

27 Dokument roboczy służb Komisji SWD 
(2018) 171 final oraz załącznik do tego 
dokumentu COM (2018) 321 final.

27 Dokument roboczy służb Komisji SWD 
(2018) 171 final oraz załącznik do tego 
dokumentu COM (2018) 321 final.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jak stwierdzono powyżej, aby 
zachować europejski charakter EFG, 
wniosek o wsparcie powinien być składany
w przypadkach, gdy poważny przypadek 
restrukturyzacji spowoduje znaczny wpływ 
na lokalną lub regionalną gospodarkę. 
Wpływ taki powinna określać minimalna 
liczba zwolnionych pracowników
w określonym okresie odniesienia. 
Uwzględniając ustalenia wynikające
z oceny śródokresowej, próg należy 
określić jako 250 przypadków utraty pracy
w okresie odniesienia wynoszącym cztery
miesiące (lub 6 miesięcy w przypadkach 
sektorowych). Biorąc pod uwagę, że fale 
zwolnień w różnych sektorach, ale w tym 
samym regionie mają równie znaczący 
wpływ na lokalny rynek pracy, składanie 
wniosków regionalnych również powinno 
być możliwe. W odniesieniu do 
niewielkich rynków pracy, takich jak małe 
państwa członkowskie czy regiony 
peryferyjne, w tym regiony najbardziej 

(14) Jak stwierdzono powyżej, aby 
zachować europejski charakter EFT, 
wniosek o wsparcie powinien być składany
w przypadkach, gdy poważny przypadek 
restrukturyzacji spowoduje znaczny wpływ 
na lokalną lub regionalną gospodarkę. 
Wpływ taki powinna określać minimalna 
liczba zwolnionych pracowników
w określonym okresie odniesienia. 
Uwzględniając ustalenia wynikające
z oceny śródokresowej, próg należy 
określić jako 250 przypadków utraty pracy
w okresie odniesienia wynoszącym 
dziewięć miesięcy. Biorąc pod uwagę, że 
fale zwolnień w różnych sektorach, ale
w tym samym regionie mają równie 
znaczący wpływ na lokalny rynek pracy, 
składanie wniosków regionalnych również 
powinno być możliwe. W odniesieniu do 
niewielkich rynków pracy, takich jak małe 
państwa członkowskie czy regiony 
peryferyjne, w tym regiony najbardziej 
oddalone, o których mowa w art. 349 
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oddalone, o których mowa w art. 349 
TFUE, lub w wyjątkowych 
okolicznościach wnioski mogą być 
składane w przypadku mniejszej liczby 
zwalnianych pracowników.

TFUE, lub w wyjątkowych 
okolicznościach, jak na przykład
w przypadku regionów, w których stopa 
bezrobocia jest już szczególnie wysoka,
wnioski mogą być składane w przypadku 
mniejszej liczby zwalnianych 
pracowników.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby wyrazić solidarność Unii
z pracownikami zwolnionymi i z osobami, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, stawka 
współfinansowania kosztu pakietu 
zindywidualizowanych usług i jego 
realizacji powinno być równa stawce 
współfinansowania z EFS+ w danym 
państwie członkowskim.

(15) Aby wyrazić solidarność Unii
z pracownikami zwolnionymi i z osobami, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, stawka 
współfinansowania kosztu pakietu 
zindywidualizowanych usług i jego 
realizacji powinna wynosić 70 % ogółu 
szacowanych kosztów.

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie EFG powinna być 
wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego]28

(„rozporządzenie finansowe”). W związku
z tym, wdrażając EFG w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 

(16) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie EFT powinna być 
wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego]28

(„rozporządzenie finansowe”). W związku
z tym, wdrażając EFT w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 
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finansowym, takich jak należyte 
zarządzanie finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja.

finansowym, takich jak należyte 
zarządzanie finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja.

__________________ __________________

28 Dz.U. L […] z […], s. […]. 28 Dz.U. L […] z […], s. […].

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Europejskie Centrum 
Monitorowania Zmian, mające siedzibę
w Europejskiej Fundacji na rzecz poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
w Dublinie, dostarcza Komisji oraz 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu analiz jakościowych
i ilościowych, pomagając w ocenianiu 
tendencji w globalizacji, restrukturyzacji 
oraz wykorzystaniu EFG.

(17) Europejskie Centrum 
Monitorowania Zmian, mające siedzibę
w Europejskiej Fundacji na rzecz poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
w Dublinie, dostarcza Komisji oraz 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu analiz jakościowych
i ilościowych, pomagając w ocenianiu 
tendencji w globalizacji, restrukturyzacji 
oraz wykorzystaniu EFT.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pracownikom zwolnionym
i osobom, które zaprzestały prowadzenia 
działalności na własny rachunek, powinien 
przysługiwać równy dostęp do EFG
niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę 
lub stosunku pracy. Na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia zwolnionych 
pracowników oraz osoby, które zaprzestały 
prowadzenia działalności na własny 
rachunek, należy zatem traktować jak 
możliwych beneficjentów EFG.

(18) Pracownikom zwolnionym
i osobom, które zaprzestały prowadzenia 
działalności na własny rachunek, powinien 
przysługiwać równy dostęp do EFT
niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę 
lub stosunku pracy. Na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia zwolnionych 
pracowników – zarówno tych, którzy byli 
zatrudnieni na podstawie umowy na czas 
określony, umowy na czas nieokreślony, 
jak i pracowników tymczasowych – oraz 
osoby, które zaprzestały prowadzenia 
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działalności na własny rachunek, w tym 
właścicieli mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw, którzy jednocześnie tymi 
przedsiębiorstwami zarządzają, należy 
zatem traktować jako możliwych 
beneficjentów EFT.

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wkłady finansowe z EFG powinny 
być nakierowane przede wszystkim na 
aktywne środki rynku pracy, mające na 
celu szybką trwałą reintegrację zawodową 
beneficjentów, tak w obrębie ich 
pierwotnego sektora działalności, jak
i poza nim. Środki powinny odzwierciedlać 
przyszłe potrzeby lokalnego lub 
regionalnego rynku pracy. W stosownych 
przypadkach jednak należy również 
wspierać mobilność zwolnionych 
pracowników, aby pomóc w znalezieniu 
nowego zatrudnienia w innym miejscu. 
Należy w szczególny sposób 
skoncentrować się na upowszechnianiu 
umiejętności wymaganych w epoce 
cyfrowej. Włączanie świadczeń 
pieniężnych w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone. Można zachęcać 
przedsiębiorstwa do uczestnictwa
w krajowym współfinansowaniu środków 
wspieranych z EFG.

(19) Wkłady finansowe z EFT powinny 
być nakierowane przede wszystkim na 
aktywne środki rynku pracy, mające na 
celu szybką trwałą reintegrację zawodową 
beneficjentów, tak w obrębie ich 
pierwotnego sektora działalności, jak
i poza nim, ale służące też promowaniu
samozatrudnienia, w tym poprzez 
tworzenie spółdzielni. Środki powinny 
odzwierciedlać przyszłe potrzeby 
lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
W stosownych przypadkach jednak należy 
również wspierać mobilność zwolnionych 
pracowników, aby pomóc w znalezieniu 
nowego zatrudnienia w innym miejscu. 
Należy w szczególny sposób 
skoncentrować się na upowszechnianiu 
umiejętności wymaganych w epoce 
cyfrowej. Włączanie świadczeń 
pieniężnych w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone. Można zachęcać 
przedsiębiorstwa do uczestnictwa
w krajowym współfinansowaniu środków 
wspieranych z EFT.

Or. fr
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans beneficjentów na 
zatrudnienie. Państwa członkowskie 
powinny dążyć do trwałej reintegracji 
zawodowej jak największej liczby 
beneficjentów objętych tymi środkami, jak 
najszybciej w ciągu sześciu miesięcy przed 
terminem sprawozdania końcowego
z wykonania wkładów finansowych.

(20) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans beneficjentów na 
zatrudnienie. Państwa członkowskie 
powinny dążyć do trwałej reintegracji 
zawodowej jak największej liczby 
beneficjentów objętych tymi środkami, ale
przyznanie wkładu ze środków EFT nie 
może być uzależnione od wskaźników 
reintegracji zawodowej.

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przy opracowywaniu 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na beneficjentów znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode
i starsze osoby bezrobotne oraz osoby
w większym stopniu zagrożone ubóstwem, 
zważywszy, że grupy te mają szczególne 
trudności z ponownym wejściem na rynek 
pracy. Niezależnie od powyższego przy 
wdrażaniu EFG powinno się respektować
i promować zasady równości płci
i niedyskryminacji, które należą do 
podstawowych wartości Unii i są zapisane
w Europejskim filarze praw socjalnych.

(21) Przy opracowywaniu 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na beneficjentów znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji, w tym na młode
i starsze osoby bezrobotne oraz osoby
w większym stopniu zagrożone ubóstwem, 
zważywszy, że grupy te mają szczególne 
trudności z ponownym wejściem na rynek 
pracy. Niezależnie od powyższego przy 
wdrażaniu EFT powinno się respektować
i promować zasady równości płci
i niedyskryminacji, które należą do 
podstawowych wartości Unii i są zapisane
w Europejskim filarze praw socjalnych.
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Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Państwa członkowskie, które 
złożyły wniosek do EFT, powinny mieć 
również możliwość świadczenia 
zindywidualizowanych usług 
współfinansowanych przez EFT: a) 
pracownikom, którzy pochodzą z tego 
samego regionu, niedotkniętego 
restrukturyzacją, w przypadku której 
zainterweniował EFT, i którzy wykonują 
ten sam rodzaj działalności, co 
pracownicy korzystający ze 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług
w rozumieniu niniejszego rozporządzenia; 
oraz b) określonej grupie osób 
długotrwale bezrobotnych lub osób 
młodych niekształcących się, 
niepracujących i nieszkolących się, które
w dniu złożenia wniosku mają mniej niż 
25 lat, lub mniej niż 30 lat, jeżeli tak 
postanowi dane państwo członkowskie, 
oraz w trybie priorytetowym osobom 
niepracującym lub osobom, które opuściły 
rynek pracy, o ile przynajmniej część tych 
osób utraciła pracę w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których stopa 
bezrobocia osób młodych wynosi powyżej 
20 %. Te usługi zindywidualizowane 
mogą być jednak świadczone tylko 
ograniczonej liczbie osób, która nie może 
przekroczyć liczby osób kwalifikujących 
się do otrzymania wsparcia z EFT.

Or. fr
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych beneficjentów 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski o przyznanie wkładu 
finansowego z EFG. W przypadku gdy 
Komisja zażąda dalszych informacji do 
przeprowadzenia oceny wniosku, 
dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno być ograniczone w czasie.

(22) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych beneficjentów 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski o przyznanie wkładu 
finansowego z EFT. W przypadku gdy 
Komisja zażąda dalszych informacji do 
przeprowadzenia oceny wniosku, 
dostarczanie dodatkowych informacji 
powinno być ograniczone w czasie.

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami wkłady finansowe
z EFG nie powinny zastępować środków 
wsparcia, które są dostępne dla 
beneficjentów w ramach unijnych 
funduszy lub innych strategii czy 
programów unijnych, lecz w miarę 
możliwości powinny te środki uzupełniać.

(24) Zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami wkłady finansowe
z EFT nie powinny zastępować środków 
wsparcia, które są dostępne dla 
beneficjentów w ramach unijnych 
funduszy lub innych strategii czy 
programów unijnych, lecz w miarę 
możliwości powinny te środki uzupełniać.

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy przewidzieć szczegółowe (25) Należy przewidzieć szczegółowe 
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przepisy w zakresie działań 
informacyjnych i komunikacyjnych na 
temat przypadków wsparcia z EFG i jego 
wyników.

przepisy w zakresie działań 
informacyjnych i komunikacyjnych na 
temat przypadków wsparcia z EFT i jego 
wyników.

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszego rozporządzenia wydatki 
powinny być kwalifikowalne od dnia,
w którym państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług lub od dnia,
w którym państwo członkowskie ponosi 
wydatki administracyjne związane
z wdrożeniem pomocy z EFG.

(26) W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszego rozporządzenia wydatki 
powinny być kwalifikowalne od dnia,
w którym państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług lub od dnia,
w którym państwo członkowskie ponosi 
wydatki administracyjne związane
z wdrożeniem pomocy z EFT.

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby pokryć potrzeby powstałe 
przede wszystkim w pierwszych 
miesiącach każdego roku, kiedy to 
dokonywanie przesunięć środków z innych 
linii budżetowych jest szczególnie 
utrudnione, w rocznej procedurze 
budżetowej należy udostępnić odpowiednią 
kwotę środków na płatności w linii 
budżetowej EFT.

(27) Aby pokryć potrzeby powstałe 
przede wszystkim w pierwszych 
miesiącach każdego roku, kiedy to 
dokonywanie przesunięć środków z innych 
linii budżetowych jest szczególnie 
utrudnione, w rocznej procedurze 
budżetowej należy udostępnić odpowiednią 
kwotę środków na płatności w linii 
budżetowej EFT.

Or. fr
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) [Ramy budżetowe EFG określono
w wieloletnich ramach finansowych oraz
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą
i Komisją z dnia [przyszła data]
o współpracy w kwestiach budżetowych
i należytego zarządzania finansami29

(zwane dalej „porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym”)].

(28) [Ramy budżetowe EFT określono
w wieloletnich ramach finansowych oraz
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą
i Komisją z dnia [przyszła data]
o współpracy w kwestiach budżetowych
i należytego zarządzania finansami29

(zwane dalej „porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym”)].

__________________ __________________

29 Przypis zostanie zaktualizowany. 29 Przypis zostanie zaktualizowany.

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W interesie beneficjentów pomoc 
powinna być udostępniana możliwie 
szybko i skutecznie. Państwa członkowskie 
oraz instytucje unijne zaangażowane
w proces podejmowania decyzji 
dotyczących EFG powinny dołożyć 
wszelkich starań w celu ograniczenia czasu 
trwania procedur oraz ich uproszczenia, 
aby zapewnić sprawne i szybkie 
przyjmowanie decyzji w sprawie 
uruchomienia EFG. W związku z tym
w przyszłości władza budżetowa będzie 
podejmować decyzję w sprawie wniosków 
złożonych przez Komisję dotyczących 
przesunięcia środków bez konieczności 
przedstawiania przez Komisję wniosku

(29) W interesie beneficjentów pomoc 
powinna być udostępniana możliwie 
szybko i skutecznie. Państwa członkowskie 
oraz instytucje unijne zaangażowane
w proces podejmowania decyzji 
dotyczących EFT powinny dołożyć 
wszelkich starań w celu ograniczenia czasu 
trwania procedur oraz ich uproszczenia, 
aby zapewnić sprawne i szybkie 
przyjmowanie decyzji w sprawie 
uruchomienia EFT. W związku z tym
w przyszłości władza budżetowa będzie 
podejmować decyzję w sprawie wniosków 
złożonych przez Komisję dotyczących 
przesunięcia środków bez konieczności 
przedstawiania przez Komisję wniosku
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w sprawie uruchomienia środków z EFG. w sprawie uruchomienia środków z EFT.

Or. fr

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu umożliwienia sprawowania 
kontroli politycznej przez Parlament 
Europejski oraz stałego monitorowania 
przez Komisję wyników uzyskanych dzięki 
pomocy EFG państwa członkowskie 
powinny złożyć sprawozdanie końcowe
z wdrażania EFG.

(31) W celu umożliwienia sprawowania 
kontroli politycznej przez Parlament 
Europejski oraz stałego monitorowania 
przez Komisję wyników uzyskanych dzięki 
pomocy EFT państwa członkowskie 
powinny złożyć sprawozdanie końcowe
z wdrażania EFT.

Or. fr

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie powinny 
pozostać odpowiedzialne za realizację 
wkładu finansowego oraz za zarządzanie 
działaniami wspieranymi przez 
finansowanie unijne i kontrolowanie ich, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
(zwanego dalej „rozporządzeniem 
finansowym”)30 lub zastępującego je 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny uzasadnić sposób wykorzystania 
wkładu finansowego otrzymanego z EFG.
Z uwagi na krótki okres realizacji działań 
EFG obowiązki sprawozdawcze powinny 
odzwierciedlać szczególny charakter 
interwencji tego EFG.

(32) Państwa członkowskie powinny 
pozostać odpowiedzialne za realizację 
wkładu finansowego oraz za zarządzanie 
działaniami wspieranymi przez 
finansowanie unijne i kontrolowanie ich, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
(zwanego dalej „rozporządzeniem 
finansowym”)30 lub zastępującego je 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
powinny uzasadnić sposób wykorzystania 
wkładu finansowego otrzymanego z EFT.
Z uwagi na krótki okres realizacji działań 
EFT obowiązki sprawozdawcze powinny 
odzwierciedlać szczególny charakter 
interwencji tego EFT.
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__________________ __________________

30 Przypis zostanie zaktualizowany. 30 Przypis zostanie zaktualizowany.

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji (EFG).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Fundusz Wspierania 
Transformacji (EFT).

Or. fr

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określono w nim cele EFG, formy 
finansowania unijnego, a także zasady 
dotyczące jego zapewniania, 
m.in. w odniesieniu do wniosków państw 
członkowskich o wkład finansowy z EFG
na środki skierowane do beneficjentów,
o których mowa w art. 7.

Określono w nim cele EFT, formy 
finansowania unijnego, a także zasady 
dotyczące jego zapewniania, 
m.in. w odniesieniu do wniosków państw 
członkowskich o wkład finansowy z EFT
na środki skierowane do beneficjentów,
o których mowa w art. 7, oraz
w odniesieniu do wyjątkowych środków 
służących gospodarczemu ożywieniu 
terytorialnemu, o których to środkach 
mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym zadaniem EFT jest:

EFG przyczynia się do lepszego podziału 
korzyści płynących z globalizacji i postępu
technologicznego poprzez pomoc 
zwolnionym pracownikom w dostosowaniu 
się do zmian strukturalnych. W związku
z powyższym EFG przyczynia się do 
wdrożenia zasad określonych w ramach 
Europejskiego filaru praw socjalnych oraz 
wzmacnia spójność społeczną
i gospodarczą między regionami
i państwami członkowskimi.

a) udzielanie wsparcia w okresie 
przemian społeczno-gospodarczych 
wynikających z globalizacji oraz ze zmian
technologicznych i środowiskowych, 
poprzez pomoc w dostosowaniu się do 
zmian strukturalnych zwolnionym 
pracownikom, ale również sektorom 
zawodowym i regionom szczególnie 
dotkniętym przez restrukturyzację.
W związku z powyższym EFT przyczynia 
się do wdrożenia zasad określonych
w ramach Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz wzmacnia spójność 
społeczną i gospodarczą między regionami
i państwami członkowskimi.

Or. fr

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest 
okazanie solidarności ze zwolnionymi 
pracownikami oraz osobami prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, których 
aktywność zawodowa została przerwana
w wyniku nieprzewidzianych poważnych 
przypadków restrukturyzacji, o których 
mowa w art. 5.

1. Ogólnym celem programu jest 
okazanie solidarności ze zwolnionymi 
pracownikami oraz osobami prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, których 
aktywność zawodowa została przerwana
w wyniku poważnych przypadków 
restrukturyzacji, o których mowa w art. 5 
ust. 1–3.

Or. fr
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a Szczegółowym celem EFT jest 
udzielanie wsparcia zwolnionym 
pracownikom i osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek, których 
aktywność zawodowa została przerwana
w wyniku poważnych przypadków 
restrukturyzacji, w szczególności
w związku z problemami wynikającymi
z globalizacji, takimi jak poważne zmiany
w strukturze handlu międzynarodowego, 
spory handlowe, kryzysy finansowe lub 
gospodarcze, przekształcenie w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej bądź z uwagi 
na cyfryzację lub automatyzację lub
z powodu jakiejkolwiek innej zmiany 
technologicznej. Szczególny nacisk 
kładzie się na środki służące wspieraniu 
grup znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji.

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegółowym celem EFG jest 
udzielanie wsparcia zwolnionym 
pracownikom i osobom, prowadzącym 
działalność na własny rachunek, których 
aktywność zawodowa została przerwana
w wyniku poważnych, nieprzewidzianych 
przypadków restrukturyzacji,
w szczególności w związku z problemami 
wynikającymi z globalizacji, takimi jak 
poważne zmiany w strukturze handlu 
międzynarodowego, spory handlowe, 
kryzysy finansowe lub gospodarcze, 
przekształcenie w kierunku gospodarki 

2. W wyjątkowych okolicznościach 
EFT może udzielać wsparcia na rzecz 
społeczno-gospodarczego ożywienia 
regionów lub stref geograficznych,
a nawet sektorów zawodowych, w których 
zatrudnienie szczególnie ucierpiało
w wyniku co najmniej jednego przypadku 
restrukturyzacji wynikającej z globalizacji 
lub ze zmian technologicznych
i środowiskowych.
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niskowęglowej lub z uwagi na cyfryzację 
bądź automatyzację. Szczególny nacisk 
kładzie się na środki służące wspieraniu 
grup znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji.

Or. fr

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) „pracownik” oznacza osobę objętą 
umową o pracę lub stosunkiem pracy 
określonym przepisami prawa, układem 
zbiorowym pracy lub praktykami 
stosowanymi w danym państwie 
członkowskim, zgodnie z kryteriami 
określania statusu pracownika 
utrwalonymi orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „zwolniony pracownik” oznacza 
pracownika, którego zatrudnienie zostaje 
przedwcześnie zakończone w wyniku 
zwolnienia lub którego umowa nie zostaje 
przedłużona z przyczyn ekonomicznych;

a) „zwolniony pracownik” oznacza 
pracownika, zatrudnionego na podstawie 
umowy na czas określony, umowy na czas 
nieokreślony, jak i pracownika 
tymczasowego, którego zatrudnienie 
zostaje przedwcześnie zakończone
w wyniku zwolnienia lub którego umowa 
nie zostaje przedłużona z przyczyn 
ekonomicznych;

Or. fr
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „beneficjent” oznacza osobę 
uczestniczącą w środkach 
współfinansowanych z EFG;

c) "beneficjent” oznacza osobę 
uczestniczącą w środkach 
współfinansowanych z EFT;

Or. fr

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „nieprawidłowość” oznacza każde 
naruszenie obowiązujących przepisów, 
wynikające z działania lub zaniechania 
podmiotu gospodarczego zaangażowanego 
we wdrażanie EFG, które ma lub może 
mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii 
poprzez obciążenie go nieuzasadnionymi 
wydatkami.

d) „nieprawidłowość” oznacza każde 
naruszenie obowiązujących przepisów, 
wynikające z działania lub zaniechania 
podmiotu gospodarczego zaangażowanego 
we wdrażanie EFT, które ma lub może 
mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii 
poprzez obciążenie go nieuzasadnionymi 
wydatkami.

Or. fr

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
ubiegać się o wkład finansowy z EFG na 
środki skierowane do zwolnionych 
pracowników i osób prowadzących 
działalność na własny rachunek zgodnie
z przepisami określonymi w niniejszym 

1. Państwa członkowskie mogą 
ubiegać się o wkład finansowy z EFT na 
środki skierowane do zwolnionych
pracowników i osób prowadzących 
działalność na własny rachunek zgodnie
z przepisami określonymi w niniejszym 
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artykule. artykule.

Or. fr

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy z EFG jest 
zapewniany w przypadku poważnych 
przypadków restrukturyzacji, które 
prowadzą do:

2. Wkład finansowy z EFT jest 
zapewniany w przypadku poważnych 
przypadków restrukturyzacji, które 
prowadzą do:

Or. fr

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zaprzestania działalności ponad 
250 zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w czteromiesięcznym okresie 
odniesienia, w przedsiębiorstwie
w państwie członkowskim, uwzględniając 
przypadki, gdy to zaprzestanie działalności 
dotyczy dostawców lub producentów 
przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej
w łańcuchu dostaw;

a) zaprzestania działalności ponad 
250 zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w dziewięciomiesięcznym 
okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie
w państwie członkowskim, uwzględniając 
przypadki, gdy to zaprzestanie działalności 
dotyczy dostawców lub producentów 
przedsiębiorstwa znajdujących się poniżej
w łańcuchu dostaw;

Or. fr

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaprzestania działalności ponad 
250 zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w sześciomiesięcznym okresie 

b) zaprzestania działalności ponad 
250 zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w dziewięciomiesięcznym 
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odniesienia, w szczególności w MŚP 
działających w jednym sektorze 
gospodarki według klasyfikacji NACE 
Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym 
regionie lub w dwóch sąsiadujących ze 
sobą regionach na poziomie NUTS 2 lub
w więcej niż dwóch sąsiadujących 
regionach na poziomie NUTS 2, pod 
warunkiem że w dwóch regionach łączna 
liczba pracowników zwolnionych lub osób, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, przekracza 250;

okresie odniesienia, w szczególności
w MŚP , które mogą działać w tych 
samych lub różnych sektorach gospodarki 
według klasyfikacji NACE Rev. 2
i zlokalizowanych w jednym regionie lub
w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach 
na poziomie NUTS 2 lub w więcej niż 
dwóch sąsiadujących regionach na 
poziomie NUTS 2, pod warunkiem że
w dwóch regionach łączna liczba 
pracowników zwolnionych lub osób, które 
zaprzestały prowadzenia działalności na 
własny rachunek, przekracza 250;

Or. fr

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zaprzestania działalności ponad 
250 zwolnionych pracowników lub osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w czteromiesięcznym okresie 
odniesienia, w szczególności w MŚP, 
działających w tych samych lub różnych 
sektorach gospodarki według klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w tym 
samym regionie na poziomie NUTS 2.

skreślone

Or. fr

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na niewielkich rynkach pracy lub
w wyjątkowych okolicznościach,
w szczególności w odniesieniu do 

3. Na niewielkich rynkach pracy lub
w wyjątkowych okolicznościach,
w odpowiednio uzasadnionym przez 
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wniosków dotyczących MŚP,
w odpowiednio uzasadnionym przez 
składające wniosek państwo członkowskie 
przypadku wniosek o przyznanie wkładu 
finansowego na podstawie niniejszego 
artykułu może zostać uznany za 
dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie 
kryteria określone w ust. 1 lit. a), b) lub c) 
są spełnione, jeżeli zwolnienia mają 
poważny wpływ na zatrudnienie
i gospodarkę lokalną lub regionalną. 
Państwo członkowskie składające wniosek 
określa, które z kryteriów interwencji 
określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) nie są 
całkowicie spełnione. Łączna kwota 
wkładów w wyjątkowych okolicznościach 
nie może przekroczyć 15 % rocznego 
pułapu EFG.

składające wniosek państwo członkowskie 
przypadku wniosek o przyznanie wkładu 
finansowego na podstawie niniejszego 
artykułu może zostać uznany za 
dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie 
kryteria określone w ust. 1 lit. a), b) lub c) 
są spełnione, jeżeli zwolnienia mają 
poważny wpływ na zatrudnienie
i gospodarkę lokalną lub regionalną. 
Państwo członkowskie składające wniosek 
określa, które z kryteriów interwencji 
określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) nie są 
całkowicie spełnione. Łączna kwota 
wkładów w wyjątkowych okolicznościach 
nie może przekroczyć 15 % rocznego 
pułapu EFT.

Or. fr

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EFG nie może być uruchomiony
w przypadku zwolnień pracowników
w wyniku podejmowanych przez państwo 
członkowskie cięć budżetowych, które 
mają wpływ na sektory uzależnione od 
finansowania publicznego.

4. EFT nie może być uruchomiony
w przypadku zwolnień pracowników
w wyniku podejmowanych przez państwo 
członkowskie cięć budżetowych, które 
mają wpływ na sektory uzależnione od 
finansowania publicznego.

Or. fr

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
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Wysoka stopa bezrobocia 

W przypadku regionów, w których stopa 
bezrobocia wynosi co najmniej 10 % 
razem z wnioskami państw członkowskich,
o których mowa w art. 5 ust. 1–3, można 
składać wnioski o przyznanie wkładu 
finansowego z EFT na sfinansowanie 
środków wyjątkowych, takich jak środki 
wymienione w art. 8 ust. 2, mających na 
celu zwiększenie zatrudnienia i poprawę 
perspektyw społeczno-gospodarczych
w danym regionie lub strefie 
geograficznej, o ile wniosek dotyczy 
regionu lub dwóch sąsiadujących 
regionów na poziomie NUTS 2, lub też 
ponad dwóch sąsiadujących regionów na 
poziomie NUTS 2.

Or. fr

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek wskazuje sposób, w jaki do celów 
art. 5 obliczana jest liczba pracowników
i osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, zdefiniowanych w art. 4.

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek wskazuje sposób, w jaki do celów 
art. 5 ust. 1–3 obliczana jest liczba 
pracowników i osób prowadzących
działalność na własny rachunek, 
zdefiniowanych w art. 4.

Or. fr

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie składające wniosek 
może, zgodnie z art. 8, świadczyć 
współfinansowany przez EFG
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług na rzecz 

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek może, zgodnie z art. 8 ust. 1, 
świadczyć współfinansowany przez EFT
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
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kwalifikujących się beneficjentów, do 
których mogą należeć:

kwalifikujących się beneficjentów, do 
których mogą należeć:

Or. fr

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pracownicy zwolnieni i osoby, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, przy czym ich liczbę 
oblicza się zgodnie z art. 6, w okresie 
odniesienia, o którym mowa w art. 5;

a) pracownicy zwolnieni i osoby, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, przy czym ich liczbę 
oblicza się zgodnie z art. 6, w okresie 
odniesienia, o którym mowa w art. 5 
ust. 1–3;

Or. fr

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pracownicy zwolnieni i osoby, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, przy czym ich liczbę 
oblicza się zgodnie z art. 6, poza okresem 
odniesienia, o którym mowa w art. 5,
a mianowicie 6 miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu odniesienia lub 
między końcem okresu odniesienia
a ostatnim dniem przed datą zakończenia 
oceny przez Komisję.

b) pracownicy zwolnieni i osoby, 
które zaprzestały prowadzenia działalności 
na własny rachunek, przy czym ich liczbę 
oblicza się zgodnie z art. 6, poza okresem 
odniesienia, o którym mowa w art. 5 
ust. 1–3, a mianowicie 9 miesięcy przed 
rozpoczęciem okresu odniesienia lub 
między końcem okresu odniesienia
a ostatnim dniem przed datą zakończenia 
oceny przez Komisję.

Or. fr
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a Tytułem odstępstwa od art. 2 
państwa członkowskie, które złożyły 
wniosek, mogą świadczyć 
zindywidualizowane usługi 
współfinansowane przez EFT:

a) na rzecz osób długotrwale 
bezrobotnych lub osób młodych 
niekształcących się, niepracujących
i nieszkolących się, które w dniu złożenia 
wniosku mają mniej niż 25 lat, lub mniej 
niż 30 lat, jeżeli tak postanowi dane 
państwo członkowskie, zgodnie z liczbą 
przewidzianych beneficjentów, a w trybie 
priorytetowym osobom niepracującym lub 
osobom, które opuściły rynek pracy, o ile 
przynajmniej część tych osób utraciła 
pracę, w rozumieniu art. 3 i 4,
w regionach na poziomie NUTS 2,
w których stopa bezrobocia osób młodych 
wynosi powyżej 20 %. Pomocy można 
udzielać młodym niekształcącym się, 
niepracującym i nieszkolącym się,
w wieku poniżej 25 lat, lub poniżej 30 lat, 
jeżeli tak postanowi dane państwo 
członkowskie, w tych regionach na 
poziomie NUTS 2, w których stopa 
bezrobocia osób młodych wynosi powyżej 
20 %;

b) na rzecz pracowników, którzy nie 
zaliczają się do grupy pracowników 
zwolnionych ani osób, które zaprzestały 
prowadzenia działalności na własny 
rachunek w rozumieniu art. 4, ale których 
praca jest zagrożona z powodu 
restrukturyzacji; z zastrzeżeniem, 
że funkcjonują oni w tym samym sektorze 
działalności, według klasyfikacji 
NACE Rev. 2, do którego należą 
pracownicy wymienieni w ust. 1 lit. a) i b).

Or. fr
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pracowników i osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek,
o których mowa w akapicie pierwszym 
lit. b), uznaje się za kwalifikujących się, 
pod warunkiem że można ustalić wyraźny 
związek przyczynowy ze zdarzeniem, które 
doprowadziło do zwolnień w okresie 
odniesienia.

W odniesieniu do jednego wniosku
o uzyskanie środków z EFT składanego 
przez dane państwo członkowskie liczba
kwalifikujących się osób, w rozumieniu 
art. 7 ust. 2 lit. a), nie może przekraczać 
liczby kwalifikujących się pracowników
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) i b).

Or. fr

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy z EFG może być 
przekazany na aktywne środki rynku pracy, 
które stanowią część skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług, 
mających na celu ułatwienie reintegracji 
zawodowej beneficjentów objętych 
pomocą, a w szczególności zwolnionych 
pracowników znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez 
nich zatrudnienia lub działalności na 
własny rachunek.

Wkład finansowy z EFT może być 
przekazany na aktywne środki rynku pracy, 
które stanowią część skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług, 
mających na celu ułatwienie reintegracji 
zawodowej beneficjentów objętych 
pomocą, a w szczególności zwolnionych 
pracowników znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, i podjęcie przez 
nich zatrudnienia lub działalności na 
własny rachunek.

Or. fr

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Upowszechnianie umiejętności 
wymaganych w cyfrowej epoce 

Upowszechnianie umiejętności 
wymaganych w cyfrowej epoce 
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przemysłowej musi być obowiązkowym
elementem horyzontalnym każdego 
pakietu zindywidualizowanych usług. 
Poziom szkoleń dostosowuje się do 
kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta.

przemysłowej jest elementem 
horyzontalnym, który należy promować
w ramach różnych oferowanych
zindywidualizowanych usług. Poziom 
szkoleń dostosowuje się do kwalifikacji
i potrzeb danego beneficjenta.

Or. fr

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycji w przypadku 
działalności na własny rachunek, 
uruchamiania działalności gospodarczej 
lub przejmowania działalności przez 
pracowników nie mogą przekraczać 
20 000 EUR na zwolnionego pracownika.

Koszty inwestycji w przypadku 
działalności na własny rachunek, 
uruchamiania działalności gospodarczej 
lub przejmowania działalności przez 
pracowników, szczególnie poprzez 
ustanawianie spółdzielni, nie mogą 
przekraczać 20 000 EUR na zwolnionego 
pracownika.

Or. fr

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a Na mocy art. 5 ust. 5 możliwe jest 
uzyskanie wkładu z EFT na 
sfinansowanie środków mających na celu 
zwiększenie zatrudnienia i poprawę 
perspektyw społeczno-gospodarczych
w danym regionie. Dla jednego wniosku
o uzyskanie środków z EFT, składanego 
przez dane państwo członkowskie, koszt 
tych środków nie może przekroczyć 
poziomu 35 % ogółu środków 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, 
wymienionych w art. 8 ust. 1, natomiast 
wkład państwa członkowskiego we 
współfinansowanie wyłącznie dla tych 
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środków dzieli się po równo między sektor 
publiczny i sektor prywatny. Środki te 
mogą obejmować:

a) zwiększanie zdolności oraz 
usprawnianie tworzenia sieci kontaktów
i wymiany doświadczeń, aby pomagać 
partnerom społecznym, władzom 
regionalnym i stowarzyszeniom lokalnym,
w porozumieniu z z sektorem prywatnym,
w ocenie sytuacji gospodarczej
i społecznej w danym regionie,
a w szczególności w śledzeniu zmian 
wskaźnika zatrudnienia na szczeblach 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
wpływu restrukturyzacji na określone 
sektory i regiony; w ustanawianiu 
systemów wczesnego ostrzegania; 
we wspólnym prowadzeniu diagnostyki
i przygotowywaniu przyszłych wspólnych 
działań, poprzez np. określanie sektorów 
gospodarki, których rozwój mógłby nieść 
ze sobą duże perspektywy zatrudnienia;

b) wzmacnianie aktywnych polityk 
rynku pracy, takich jak rozpoznawanie, 
jakie usługi w zakresie kształcenia
i szkolenia mogłyby przyczynić się do 
rozwoju tych sektorów; tworzenie planów 
kwalifikacji; wspieranie rozwoju 
kompetencji opartych na kompetencjach 
ogólnych i przekrojowych, z naciskiem na 
szkolenie osób dorosłych o niskich 
kwalifikacjach; oferowanie usług 
orientacji zawodowej oraz udzielanie 
pomocy w potwierdzaniu umiejętności 
nabytych formalnie i nieformalnie,
a także certyfikacja zdobytego 
doświadczenia.

Or. fr

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujące środki nie kwalifikują się do 
uzyskania wkładu finansowego z EFG:

Następujące środki nie kwalifikują się do 
uzyskania wkładu finansowego z EFT:

Or. fr

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wspierane z EFG nie zastępują 
biernych środków ochrony socjalnej.

Środki wspierane z EFT nie zastępują 
biernych środków ochrony socjalnej.

Or. fr

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego składającego wniosek 
wkład finansowy z EFG może zostać 
przyznany na działania przygotowawcze, 
działania w zakresie zarządzania, 
dostarczania i upowszechniania informacji, 
działania w zakresie kontroli
i sprawozdawczości.

4. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego składającego wniosek 
wkład finansowy z EFT może zostać 
przyznany na działania przygotowawcze, 
działania w zakresie zarządzania, 
dostarczania i upowszechniania informacji, 
działania w zakresie kontroli
i sprawozdawczości.

Or. fr

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu dziesięciu dni roboczych 
od daty złożenia wniosku albo,
w odpowiednim przypadku, daty 
otrzymania przez Komisję tłumaczenia 
wniosku, w zależności od tego która z tych 
dat jest późniejsza, Komisja informuje 
państwo członkowskie o wszelkich 
dodatkowych informacjach koniecznych do 
oceny wniosku.

2. W ciągu dziesięciu dni roboczych 
od daty złożenia wniosku albo,
w odpowiednim przypadku, daty 
otrzymania przez Komisję tłumaczenia 
wniosku, w zależności od tego która z tych 
dat jest późniejsza, Komisja potwierdza 
otrzymanie wniosku i informuje państwo 
członkowskie o wszelkich dodatkowych 
informacjach koniecznych do oceny 
wniosku.

Or. fr

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie informacji 
przekazanych przez państwo członkowskie 
Komisja kończy ocenę zgodności wniosku
z warunkami przyznania wkładu 
finansowego w terminie 60 dni roboczych 
od otrzymania kompletnego wniosku lub,
w odpowiednim przypadku, tłumaczenia 
wniosku. W przypadku gdy Komisja 
wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać 
tego terminu, przedstawia pisemne
wyjaśnienie, podając przyczyny 
opóźnienia.

4. Na podstawie informacji 
przekazanych przez państwo członkowskie 
Komisja kończy ocenę zgodności wniosku
z warunkami przyznania wkładu 
finansowego w terminie 40 dni roboczych 
od otrzymania kompletnego wniosku lub,
w odpowiednim przypadku, tłumaczenia 
wniosku. W przypadku gdy Komisja 
wyjątkowo nie jest w stanie dotrzymać 
tego terminu, może on zostać przedłużony
o 20 dni, jeżeli Komisja zawczasu 
przedłoży danemu państwu 
członkowskiemu pismo, w którym wyjaśni
przyczyny niedotrzymania pierwotnego 
terminu.

Or. fr

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera i a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w stosownych przypadkach –
szacowany budżet w odniesieniu do 
każdego elementu skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług 
świadczonych na rzecz beneficjentów,
o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b);

Or. fr

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) dni, w których rozpoczęto lub 
planuje się rozpoczęcie świadczenia 
zindywidualizowanych usług dla 
beneficjentów objętych pomocą oraz 
działań wdrażających EFG, zgodnie
z art. 8;

j) dni, w których rozpoczęto lub 
planuje się rozpoczęcie świadczenia 
zindywidualizowanych usług dla 
beneficjentów objętych pomocą oraz 
działań wdrażających EFT, zgodnie
z art. 8;

Or. fr

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) oświadczenie o zgodności pomocy
z EFG z unijnymi przepisami 
proceduralnymi i materialnymi w zakresie 
pomocy państwa, a także oświadczenie 
wyjaśniające, dlaczego skoordynowany 
pakiet zindywidualizowanych usług nie 
zastępuje środków, za które 
odpowiedzialne są przedsiębiorstwa na 
mocy prawa krajowego lub układów 
zbiorowych;

l) oświadczenie o zgodności pomocy
z EFT z unijnymi przepisami 
proceduralnymi i materialnymi w zakresie 
pomocy państwa, a także oświadczenie 
wyjaśniające, dlaczego skoordynowany 
pakiet zindywidualizowanych usług nie 
zastępuje środków, za które 
odpowiedzialne są przedsiębiorstwa na 
mocy prawa krajowego lub układów 
zbiorowych;
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Or. fr

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) jeżeli wniosek obejmuje wniosek
o uzyskanie środków z tytułu art. 7 ust. 2 
lit. b), oświadczenie o pokryciu 30 % 
ogółu szacowanego kosztu środków 
przewidzianych w lit. ia) przez podmioty 
sektora prywatnego, które są 
zainteresowane korzyściami płynącymi
z działań wymienionych w art. 8 ust. 1.

Or. fr

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku złożenia wniosku
o przyznanie wkładu finansowego z EFT 
na mocy art. 5 ust. 5, wniosek ten, oprócz 
danych wymienionych w art. 9 ust. 5, 
powinien zawierać następujące 
informacje:

a) zwięzły opis sytuacji gospodarczej
i sytuacji na rynku pracy na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym;

b) szczegółowy opis 
skoordynowanego pakietu usług 
wspierających przemiany i związanych
z nimi wydatków, w tym w szczególności 
wszelkich środków służących wsparciu 
inicjatyw na rzecz aktywizacji rynku pracy
i środków służących poprawie perspektyw 
społeczno-gospodarczych
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i środowiskowych danego regionu;

c) szacowany budżet w odniesieniu 
do każdego elementu skoordynowanego 
pakietu usług, o których mowa w art. 8 
ust. 2;

Or. fr

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wkład finansowy z EFG nie 
zastępuje działań, za które na mocy prawa 
krajowego lub umów zbiorowych 
odpowiedzialne są przedsiębiorstwa.

1. Wkład finansowy z EFT nie 
zastępuje działań, za które na mocy prawa 
krajowego lub umów zbiorowych 
odpowiedzialne są przedsiębiorstwa.

Or. fr

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkład finansowy z EFG jest 
ograniczony do tego, co jest niezbędne, 
aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe 
wsparcie dla beneficjentów objętych 
pomocą. Środki wspierane przez EFG są 
zgodne z prawem Unii i prawem 
krajowym, w tym z przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa.

3. Wkład finansowy z EFT jest 
ograniczony do tego, co jest niezbędne, 
aby zapewnić tymczasowe, jednorazowe 
wsparcie dla beneficjentów objętych 
pomocą. Środki wspierane przez EFT są 
zgodne z prawem Unii i prawem 
krajowym, w tym z przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa.

Or. fr
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwo członkowskie składające 
wniosek zapewnia, by konkretne środki, na 
które przeznaczony jest wkład finansowy
z EFG, nie były wspierane także przy 
wykorzystaniu innych instrumentów 
finansowych Unii.

5. Państwo członkowskie składające 
wniosek zapewnia, by konkretne środki, na 
które przeznaczony jest wkład finansowy
z EFT, nie były wspierane także przy 
wykorzystaniu innych instrumentów 
finansowych Unii.

Or. fr

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, aby zasada równości kobiet
i mężczyzn oraz uwzględnianie 
problematyki płci stanowiły integralną 
część poszczególnych etapów realizacji 
wkładu finansowego z EFG i były w ich 
ramach promowane.

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, aby zasada równości kobiet
i mężczyzn oraz uwzględnianie 
problematyki płci stanowiły integralną 
część poszczególnych etapów realizacji 
wkładu finansowego z EFT i były w ich 
ramach promowane.

Or. fr

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy Komisji na pomoc 
techniczną i administracyjną związaną
z wdrożeniem można przeznaczyć 
maksymalnie 0,5 % rocznego pułapu EFG, 
m.in. na działania przygotowawcze, 
monitorowanie, kontrolę, audyt i ocenę,
w tym systemy informatyczne dla 
przedsiębiorstw, działania komunikacyjne
i te, które poprawiają widoczność EFG, 
oraz na inne środki pomocy 
administracyjnej i technicznej. Takie 
środki mogą obejmować przyszłe
i poprzednie okresy programowania.

1. Z inicjatywy Komisji na pomoc 
techniczną i administracyjną związaną
z wdrożeniem można przeznaczyć 
maksymalnie 0,5 % rocznego pułapu EFT, 
m.in. na działania przygotowawcze, 
monitorowanie, kontrolę, audyt i ocenę,
w tym systemy informatyczne dla 
przedsiębiorstw, działania komunikacyjne
i te, które poprawiają widoczność EFT, 
oraz na inne środki pomocy 
administracyjnej i technicznej. Takie 
środki mogą obejmować przyszłe
i poprzednie okresy programowania. Takie 
środki mogą obejmować przyszłe
i poprzednie okresy programowania.

Or. fr

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja realizuje 
pomoc techniczną według metody 
zarządzania pośredniego, dopilnowuje, 
aby zapewniona została przejrzystość 
procedury selekcji osób trzecich, które 
będą wykonywać powierzone jej zadania,
a także informuje wszystkie 
zainteresowane strony związane z EFT,
w tym Parlament Europejski,
o zatrudnieniu podwykonawcy do 
realizacji tego zadania.

Or. fr
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji 
obejmuje dostarczanie państwom 
członkowskim informacji i wskazówek 
dotyczących wykorzystywania, 
monitorowania i oceny EFG. Komisja 
dostarcza również europejskim i krajowym 
partnerom społecznym informacji, wraz
z jasnymi wytycznymi, na temat 
korzystania z EFG. Wytyczne mogą 
również obejmować tworzenie grup 
zadaniowych w przypadkach poważnych 
zakłóceń gospodarczych w danym 
państwie członkowskim.

4. Pomoc techniczna Komisji 
obejmuje dostarczanie państwom 
członkowskim informacji i wskazówek 
dotyczących wykorzystywania, 
monitorowania i oceny EFT. Komisja 
dostarcza również europejskim i krajowym 
partnerom społecznym informacji, wraz
z jasnymi wytycznymi, na temat 
korzystania z EFT. Wytyczne mogą
również obejmować tworzenie grup 
zadaniowych w przypadkach poważnych 
zakłóceń gospodarczych w danym 
państwie członkowskim.

Or. fr

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi i regularnie 
uaktualnia stronę internetową dostępną we 
wszystkich urzędowych językach instytucji 
Unii, zawierającą aktualne informacje na 
temat EFG, wskazówki dotyczące 
przedkładania wniosków oraz informacje 
dotyczące przyjętych i odrzuconych 
wniosków, a także roli Parlamentu 
Europejskiego i Rady w procedurze 
budżetowej.

2. Komisja prowadzi i regularnie 
uaktualnia stronę internetową dostępną we 
wszystkich urzędowych językach instytucji 
Unii, zawierającą aktualne informacje na 
temat EFT, wskazówki dotyczące 
przedkładania wniosków oraz informacje 
dotyczące przyjętych i odrzuconych 
wniosków, a także roli Parlamentu 
Europejskiego i Rady w procedurze 
budżetowej.

Or. fr
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja realizuje działania informacyjne
i komunikacyjne na temat przypadków 
wsparcia z EFG i jego wyników na 
podstawie zdobytego doświadczenia
w celu poprawy skuteczności EFG, 
zapewniając, aby obywatele i pracownicy 
UE byli świadomi istnienia EFG.

Komisja realizuje działania informacyjne
i komunikacyjne na temat przypadków 
wsparcia z EFT i jego wyników na 
podstawie zdobytego doświadczenia
w celu poprawy skuteczności EFT, 
zapewniając, aby obywatele i pracownicy 
UE byli świadomi istnienia EFT.

Or. fr

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą beneficjentów, 
proponowane środki i szacunkowe koszty, 
ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym 
terminie kwotę ewentualnego wkładu 
finansowego z EFG, który może zostać 
przyznany w ramach dostępnych środków.

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą beneficjentów, 
proponowane środki i szacunkowe koszty, 
ocenia i proponuje w terminie określonym
w art. 9 ust. 4 kwotę ewentualnego wkładu 
finansowego z EFT, który może zostać 
przyznany w ramach dostępnych środków.

Or. fr

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziom współfinansowania z EFG
w odniesieniu do realizowanych środków 
należy zrównać z najwyższą stopą 

2. Poziom współfinansowania z EFT
w odniesieniu do realizowanych środków 
nie może przekroczyć 70 % ogółu 
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współfinansowania z EFS+ w danym 
państwie członkowskim.

szacowanych kosztów, o których mowa
w art. 9.

Or. fr

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że warunki przyznania wkładu 
finansowego na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie zostały spełnione, 
niezwłocznie powiadamia o tym państwo 
członkowskie, które złożyło wniosek.

4. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że warunki przyznania wkładu 
finansowego na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie zostały spełnione, 
niezwłocznie powiadamia o tym państwo 
członkowskie, które złożyło wniosek, oraz 
wszystkie inne zainteresowane strony 
związane z EFT, w tym Parlament 
Europejski.

Or. fr

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydatki kwalifikują się do 
przyznania wkładu finansowego z EFG, 
począwszy od terminów określonych 
zgodnie z art. 9 ust. 5 lit. j), od których 
dane państwo członkowskie rozpoczyna 
lub ma rozpocząć świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
beneficjentów objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4.

1. Wydatki kwalifikują się do 
przyznania wkładu finansowego z EFT, 
począwszy od terminów określonych 
zgodnie z art. 9 ust. 5 lit. j), od których 
dane państwo członkowskie rozpoczyna 
lub ma rozpocząć świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
beneficjentów objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFT zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4.

Or. fr
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Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Okres realizacji to okres, który 
rozpoczyna się od terminów określonych 
we wniosku zgodnie z art. 9 ust. 5 lit. j),
w których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
beneficjentów objętych pomocą oraz 
określone w art. 8 działania mające na celu 
wdrożenie EFG, a kończy się po upływie 
24 miesięcy od daty wejścia w życie 
decyzji w sprawie wkładu finansowego.

3. Okres realizacji to okres, który 
rozpoczyna się od terminów określonych 
we wniosku zgodnie z art. 9 ust. 5 lit. j),
w których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
beneficjentów objętych pomocą oraz 
określone w art. 8 działania mające na celu 
wdrożenie EFT, a kończy się po upływie 
24 miesięcy od daty wejścia w życie 
decyzji w sprawie wkładu finansowego.

Or. fr

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli beneficjent korzysta
z kształcenia lub szkolenia trwającego dwa 
lata lub dłużej, wydatki związane z takim 
kursem kwalifikują się do objęcia 
współfinansowaniem z EFG do chwili 
upływu terminu na złożenie sprawozdania 
końcowego, o którym mowa w art. 20 
ust. 1, pod warunkiem że dane wydatki 
zostały poniesione przed tym terminem.

4. Jeżeli beneficjent korzysta
z kształcenia lub szkolenia trwającego dwa 
lata lub dłużej, wydatki związane z takim 
kursem kwalifikują się do objęcia 
współfinansowaniem z EFT do chwili 
upływu terminu na złożenie sprawozdania 
końcowego, o którym mowa w art. 20 
ust. 1, pod warunkiem że dane wydatki 
zostały poniesione przed tym terminem.

Or. fr
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, 
że warunki przyznania wkładu 
finansowego z EFG zostały spełnione, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie wniosek o przesunięcie środków 
do odpowiednich linii budżetowych 
zgodnie z art. 31 rozporządzenia 
finansowego.

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, 
że warunki przyznania wkładu 
finansowego z EFT zostały spełnione, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie wniosek o przesunięcie środków 
do odpowiednich linii budżetowych 
zgodnie z art. 31 rozporządzenia 
finansowego.

Or. fr

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyniki badania przeprowadzonego 
przez beneficjenta sześć miesięcy 
po zakończeniu okresu realizacji, które 
obejmują postrzeganą zmianę szans na 
zatrudnienie u beneficjentów lub,
w przypadku osób które znalazły 
zatrudnienie, dodatkowe informacje na 
temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana 
godzin pracy, poziomu odpowiedzialności 
lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu
z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora,
w którym dana osoba znalazła 
zatrudnienie; informacje te należy 
przedstawić w podziale według płci, grupy 
wiekowej i poziomu wykształcenia;

d) wyniki badania przeprowadzonego 
przez beneficjenta w ciągu sześciu 
miesięcy od zakończenia okresu realizacji, 
które obejmują postrzeganą zmianę szans 
na zatrudnienie u beneficjentów lub,
w przypadku osób które znalazły 
zatrudnienie, dodatkowe informacje na 
temat jakości zatrudnienia (m.in. zmiana
godzin pracy, poziomu odpowiedzialności 
lub poziomu wynagrodzenia w porównaniu
z poprzednim zatrudnieniem) oraz sektora,
w którym dana osoba znalazła 
zatrudnienie; informacje te należy 
przedstawić w podziale według płci, grupy 
wiekowej i poziomu wykształcenia;

Or. fr
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie później niż sześć miesięcy po 
otrzymaniu przez Komisję wszystkich 
informacji wymaganych zgodnie z ust. 1 
Komisja zamyka wkład finansowy z EFG, 
określając jego ostateczną kwotę oraz 
ewentualną kwotę należną od danego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 24. 
Zamknięcie to uzależnione jest od 
przedstawienia długoterminowego 
wskaźnika rezultatu zgodnie z ust. 2.

3. Nie później niż sześć miesięcy po 
otrzymaniu przez Komisję wszystkich 
informacji wymaganych zgodnie z ust. 1 
Komisja zamyka wkład finansowy z EFT, 
określając jego ostateczną kwotę oraz 
ewentualną kwotę należną od danego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 24. 
Zamknięcie to uzależnione jest od 
przedstawienia długoterminowego 
wskaźnika rezultatu zgodnie z ust. 2.

Or. fr

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2021 r.,
a następnie co dwa lata Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie kompleksowe sprawozdanie 
ilościowe i jakościowe z działalności
w ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1309/2013
w poprzednich dwóch latach. 
Sprawozdanie koncentruje się głównie na 
wynikach osiągniętych przez EFG
i zawiera w szczególności informacje 
dotyczące złożonych wniosków, przyjętych 
decyzji, finansowanych środków, w tym 
statystyk dotyczących wskaźników 
określonych w załączniku, 
komplementarności tych środków 
ze środkami finansowanymi z innych 
funduszy unijnych, w szczególności z EFS 
+, oraz informacje dotyczące zamknięcia 
przyznanych wkładów finansowych; 

1. Do dnia 1 sierpnia 2021 r.,
a następnie co dwa lata Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie kompleksowe sprawozdanie 
ilościowe i jakościowe z działalności
w ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1309/2013
w poprzednich dwóch latach. 
Sprawozdanie koncentruje się głównie na 
wynikach osiągniętych przez EFT
i zawiera w szczególności informacje 
dotyczące złożonych wniosków, przyjętych 
decyzji, finansowanych środków, w tym 
statystyk dotyczących wskaźników 
określonych w załączniku, 
komplementarności tych środków 
ze środkami finansowanymi z innych 
funduszy unijnych, w szczególności z EFS 
+, oraz informacje dotyczące zamknięcia 
przyznanych wkładów finansowych; 
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sprawozdanie dokumentuje również 
przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

sprawozdanie dokumentuje również 
przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

Or. fr

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza 
co cztery lata z własnej inicjatywy
i w ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi ocenę wkładów 
finansowych z EFG.

1. Komisja przeprowadza 
co cztery lata z własnej inicjatywy
i w ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi ocenę wkładów 
finansowych z EFT.

Or. fr

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby zapewnić skuteczną ocenę 
postępów EFG w realizacji jego celów, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25
w celu zmiany załącznika, dokonania 
przeglądu lub uzupełnienia wskaźników, 
jeżeli uzna to za konieczne, oraz 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
o przepisy dotyczące ustanowienia ram 
monitorowania i oceny.

4. Aby zapewnić skuteczną ocenę 
postępów EFT w realizacji jego celów, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 25
w celu zmiany załącznika, dokonania 
przeglądu lub uzupełnienia wskaźników, 
jeżeli uzna to za konieczne, oraz 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
o przepisy dotyczące ustanowienia ram 
monitorowania i oceny.

Or. fr
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla 
odpowiedzialności Komisji za wykonanie 
ogólnego budżetu Unii państwa 
członkowskie przyjmują odpowiedzialność 
za zarządzanie środkami wspieranymi 
przez EFG i ich kontrolę finansową. 
Podejmowane przez nie czynności 
obejmują:

1. Bez uszczerbku dla 
odpowiedzialności Komisji za wykonanie 
ogólnego budżetu Unii państwa 
członkowskie przyjmują odpowiedzialność 
za zarządzanie środkami wspieranymi 
przez EFT i ich kontrolę finansową. 
Podejmowane przez nie czynności 
obejmują:

Or. fr

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. [63 ust. 3?] rozporządzenia 
finansowego państwa członkowskie 
wyznaczają organy odpowiedzialne za 
zarządzanie działaniami wspieranymi przez 
EFG oraz kontrolę nad nimi. 
Przedkładając sprawozdanie końcowe,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, te wyznaczone organy 
przekazują Komisji informacje określone
w [art. 63 ust. 5, 6 i 7 ?] rozporządzenia 
finansowego, dotyczące realizacji wkładu 
finansowego.

Do celów art. [63 ust. 3?] rozporządzenia 
finansowego państwa członkowskie 
wyznaczają organy odpowiedzialne za 
zarządzanie działaniami wspieranymi przez 
EFT oraz kontrolę nad nimi. Przedkładając 
sprawozdanie końcowe, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
te wyznaczone organy przekazują Komisji 
informacje określone w [art. 63 ust. 5, 6 i 7 ?]
rozporządzenia finansowego, dotyczące 
realizacji wkładu finansowego.

Or. fr

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu, bez uszczerbku dla uprawnień 
Trybunału Obrachunkowego lub kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z krajowymi 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi
i administracyjnymi, urzędnicy lub inni 
pracownicy Komisji mogą przeprowadzać 
kontrole na miejscu, w tym kontrole 
wyrywkowe działań finansowanych przez 
EFG, po uprzednim powiadomieniu
z wyprzedzeniem minimum jednego dnia 
roboczego. W celu otrzymania wszelkiej 
niezbędnej pomocy Komisja powiadamia
z wyprzedzeniem państwo członkowskie, 
które złożyło wniosek. W takich 
kontrolach mogą uczestniczyć urzędnicy 
lub inni pracownicy danego państwa 
członkowskiego.

W tym celu, bez uszczerbku dla uprawnień 
Trybunału Obrachunkowego lub kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z krajowymi 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi
i administracyjnymi, urzędnicy lub inni 
pracownicy Komisji mogą przeprowadzać 
kontrole na miejscu, w tym kontrole 
wyrywkowe działań finansowanych przez 
EFT, po uprzednim powiadomieniu
z wyprzedzeniem minimum jednego dnia 
roboczego. W celu otrzymania wszelkiej 
niezbędnej pomocy Komisja powiadamia
z wyprzedzeniem państwo członkowskie, 
które złożyło wniosek. W takich 
kontrolach mogą uczestniczyć urzędnicy 
lub inni pracownicy danego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by wszystkie dokumenty 
pomocnicze dotyczące poniesionych 
wydatków były dostępne dla Komisji
i Trybunału Obrachunkowego przez okres 
trzech lat po zamknięciu wkładów 
finansowych otrzymanych z EFG.

7. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by wszystkie dokumenty 
pomocnicze dotyczące poniesionych 
wydatków były dostępne dla Komisji
i Trybunału Obrachunkowego przez okres 
trzech lat po zamknięciu wkładów 
finansowych otrzymanych z EFT.

Or. fr
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