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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Ostatnimi czasy handel nie jest już tylko tożsamy z globalizacją – stał się także poważnym 
źródłem niepokojów społeczeństwa. Zawarte niedawno umowy handlowe nie dotyczą już 
ustanawiania przepisów wspierających otwarcie rynku. Zamiast nich zawierają kwestie
związane z handlem, takie jak inwestycje i prawa własności intelektualnej. W związku z tym 
globalne otwarcie rynku stało się mocno powiązane z inwestycjami, przepływami kapitału i 
liberalizacją sektora finansowego, a skutki handlu rozszerzyły się na kwestie związane z 
zatrudnieniem, środowiskiem i zmianami technologicznymi. 

Nawet jeśli z fachowej literatury ekonomicznej wynika, że ogólny wpływ liberalizacji handlu 
jest korzystny, niektóre sektory odczuwają jej negatywne skutki, które pociągają za sobą 
koszty dostosowań, zmniejszenie dochodów i utratę miejsc pracy. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, że zawsze są zwycięzcy i przegrani, a zyski z handlu nie są 
równomiernie rozłożone między państwami członkowskimi, regionami i w obrębie 
społeczeństw. Nieuregulowana i nieuczciwa wymiana handlowa pogłębiła nierówności 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Aby zapobiegać negatywnym skutkom handlu i globalizacji oraz odpowiednio 
zrekompensować tych, którzy ucierpieli z ich powodu, niezbędne są środki wspierające na 
szczeblu UE i krajowym. Sprawiedliwy podział bogactwa, zwłaszcza wśród osób 
znajdujących się w trudniejszej sytuacji, można osiągnąć jedynie dzięki wprowadzaniu 
środków równocześnie na szczeblu europejskim i krajowym. Jak dotąd rządy krajowe zrobiły 
za mało, by zapewnić korzyści z handlu dla wszystkich. Redystrybucja, wzmocnienie pozycji 
przez edukację, aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie związków zawodowych to 
zagadnienia handlowe, które wchodzą w zakres polityki krajowej. 

Ponadto istnieje pole do poprawy również na szczeblu Unii Europejskiej. Uczciwe i 
zrównoważone porozumienia handlowe powinny służyć nie tylko stymulowaniu wzrostu 
gospodarczego, tworzeniu godnych miejsc pracy i faworyzowaniu zrównoważonego rozwoju, 
lecz także poprawie i ochronie warunków pracy i życia pracowników w całym globalnym 
łańcuchu dostaw. Niestety do chwili obecnej umowy handlowe UE, w szczególności 
rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD), nie zawierają możliwych do 
wyegzekwowania mechanizmów ochrony standardów pracy i środowiska. Aby wzmocnić 
postanowienia z tych rozdziałów oraz uwzględnić sankcje jako rozwiązanie ostateczne, 
potrzebna jest wola polityczna. Jeżeli UE chce mieć wyłączne kompetencje w zakresie 
handlu, UE powinna przejąć też odpowiedzialność za zmiany i konsekwencje wynikające z jej 
umów handlowych oraz zmienić swoje podejście do polityki handlowej.  

Kwestią najwyższej wagi jest zapewnienie, że UE nie tylko przewiduje ewentualne 
negatywne skutki umów handlowych, lecz także że zapewnia sprawiedliwy podział 
przynoszonych przez nie zysków. 

Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę i w 2006 r. ustanowiła Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jego celem jest wspieranie pracowników, którzy stracili 
pracę w związku z globalizacją, automatyzacją i rozwojem technologicznym oraz 
przywracanie ich do pracy. Ze względu na kryzys gospodarczy i finansowy Komisja 
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rozszerzyła zakres tych działań, aby objąć nimi również te osoby, które ucierpiały w wyniku 
recesji. Mimo stosunkowo niewielkiego budżetu i złożonych procedur od początku jego 
istnienia EFG przyniósł wymierne rezultaty dla prawie 142 300 pracowników w całej UE. 

Główne elementy sprawozdania:

Zakres, kryteria

Z analizy wynika jednak, że EFG nie osiągnął pełnego potencjału i niestety nie jest 
maksymalnie wykorzystywany. W związku z tym propozycje sprawozdawczyni wykraczają 
poza wniosek Komisji dotyczący rozszerzenia zakresu rozporządzenia. Sugeruje, że należy 
uelastycznić fundusz, aby wspierać również pracowników, równoważąc skutki handlu 
wewnątrzunijnego i offshoringu, pomagać regionom dotkniętym stopniowym i 
skumulowanym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej lub wysokim wskaźnikiem 
bezrobocia, a także bardziej bezpośrednio powiązać EFG z niektórymi instrumentami polityki 
handlowej, takimi jak pomoc związana z handlem.

Procedury:

Sprawozdawczyni zgadza się z Komisją, że oprócz zakresu rozporządzenia należy również 
poprawić niektóre jego aspekty proceduralne, tak aby skrócić czas procesu składania wniosku 
i uprościć procedurę. Sprawozdawczyni proponuje utworzenie punktu informacyjnego, który 
pomagałby państwom członkowskim w składaniu wniosków oraz gromadził bardziej rzetelne 
dane, aby uprawnić proces monitorowania i oceny. 

Jako że EFG powinien być instrumentem międzysektorowym, który oferuje pomoc 
zwolnionym pracownikom, podmioty społeczne (zainteresowane strony, organizacje 
pozarządowe, związki zawodowe) powinny odgrywać w nim ważną rolę i być w większym 
stopniu zaangażowane w jego funkcjonowanie, tak aby zapewnić lepszą koordynację procesu 
i lepszą koordynację między różnymi instrumentami UE. 

Wniosek:

Sprawozdawczyni proponuje szereg zmian we wniosku Komisji jako punkt wyjścia do dalszej 
refleksji i zmian, które zostaną wprowadzone w toku procedury ustawodawczej w 
Parlamencie.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie ogłosiły europejski filar praw 
socjalnych15 jako odpowiedź na wyzwania
społeczne w Europie. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się realia na rynku pracy, 
należy przygotować Unię na obecne 
i przyszłe wyzwania związane 
z globalizacją i cyfryzacją, sprawiając, aby 
rozwój gospodarczy w większym stopniu 
sprzyjał włączeniu społecznemu oraz 
udoskonaleniu polityki zatrudnienia 
i polityki społecznej. Dwadzieścia 
głównych zasad filaru podzielono na trzy 
kategorie: równe szanse i dostęp do 
zatrudnienia; uczciwe warunki pracy; 
ochrona socjalna i włączenie społeczne. 
Europejski filar praw socjalnych 
funkcjonuje jako nadrzędne ramowe 
wytyczne Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz 
pozwala Unii na wprowadzenie 
odpowiednich zasad w życie w przypadku 
poważnych przypadków restrukturyzacji.

(2) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie ogłosiły europejski filar praw 
socjalnych15 jako odpowiedź na wyzwania 
społeczne w Europie. Biorąc pod uwagę 
zmieniające się realia w naszych 
społeczeństwach oraz na rynku pracy, 
należy przygotować Unię na obecne 
i przyszłe wyzwania związane ze zmianą 
klimatu, z globalizacją i cyfryzacją, 
sprawiając, aby rozwój w większym 
stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu 
oraz udoskonaleniu polityki zatrudnienia 
i polityki społecznej. Dwadzieścia
głównych zasad filaru podzielono na trzy 
kategorie: równe szanse i dostęp do 
zatrudnienia;uczciwe warunki pracy; 
ochrona socjalna i włączenie społeczne. 
Europejski filar praw socjalnych 
funkcjonuje jako nadrzędne ramowe 
wytyczne Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz 
pozwala Unii na wprowadzenie 
odpowiednich zasad w życie w przypadku 
poważnych przypadków restrukturyzacji.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_pl

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_pl

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
zatwierdziła odpowiedź Unii16 na program 
ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 

(3) W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada 
zatwierdziła odpowiedź Unii16 na program 
ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 
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2030”17 – zrównoważona przyszłość 
Europy. Rada podkreśliła znaczenie 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
w trzech wymiarach (gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym) w sposób 
wyważony i zintegrowany. Istotne jest, aby 
zrównoważony rozwój został włączony do 
ram polityki europejskiej oraz by 
w polityce odpowiadającej na globalne 
wyzwania Unia była ambitna. Rada 
z zadowoleniem przyjęła komunikat 
Komisji „Kolejne kroki w kierunku 
zrównoważonej przyszłości Europy” z dnia 
22 listopada 2016 r. jako pierwszy krok 
w kierunku włączenia celów 
zrównoważonego rozwoju i stosowania 
zrównoważonego rozwoju jako 
podstawowej zasady przewodniej dla 
wszystkich polityk Unii, w tym za 
pośrednictwem jej instrumentów 
finansowych.

2030”17 – zrównoważona przyszłość 
Europy. Rada podkreśliła znaczenie 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
w trzech wymiarach (gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym) w sposób 
wyważony i zintegrowany. Istotne jest, aby 
zrównoważony rozwój został włączony do 
ram polityki europejskiej oraz by 
w polityce odpowiadającej na globalne 
wyzwania Unia była ambitna. Umowy 
handlowe zawierające solidne i możliwe 
do wyegzekwowania rozdziały dotyczące 
handlu i zrównoważonego rozwoju mogą 
stanowić instrumenty osiągania 
zrównoważonego rozwoju, tworzenia 
godnych miejsc pracy i wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
także sprawiedliwszego podziału korzyści 
płynących z handlu między regionami, 
państwami członkowskimi i w obrębie 
społeczeństw. Rada z zadowoleniem 
przyjęła komunikat Komisji „Kolejne kroki 
w kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy” z dnia 22 listopada 2016 r. jako 
pierwszy krok w kierunku włączenia celów 
zrównoważonego rozwoju i stosowania 
zrównoważonego rozwoju jako 
podstawowej zasady przewodniej dla 
wszystkich polityk Unii, w tym za 
pośrednictwem jej instrumentów 
finansowych.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W lutym 2018 r. Komisja przyjęła (4) W lutym 2018 r. Komisja przyjęła 



AD\1165588PL.docx 7/25 PE627.617v02-00

PL

komunikat „Nowe, nowoczesne wieloletnie 
ramy finansowe dla Unii Europejskiej, 
która skutecznie realizuje swoje priorytety 
po 2020 r.”18. W komunikacie tym 
podkreśla się, że budżet Unii służy 
wyjątkowemu europejskiemu modelowi 
społecznej gospodarki rynkowej. 
W związku z tym niezwykle ważne będzie 
ulepszenie możliwości zatrudniania
i sprostanie wyzwaniom związanym 
z umiejętnościami, w szczególności 
związanymi z cyfryzacją. Elastyczność 
budżetowa stanowi podstawową zasadę 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych. Mechanizmy elastyczności 
pozostają w mocy, aby umożliwić Unii 
reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia 
oraz zapewnienie wykorzystywania 
środków budżetowych tam, gdzie są 
najpilniej potrzebne.

komunikat „Nowe, nowoczesne wieloletnie 
ramy finansowe dla Unii Europejskiej, 
która skutecznie realizuje swoje priorytety 
po 2020 r.”18. W komunikacie tym 
podkreśla się, że budżet Unii służy 
wyjątkowemu europejskiemu modelowi 
społecznej gospodarki rynkowej. 
W związku z tym niezwykle ważna będzie 
poprawa szans na zatrudnienie
i sprostanie wyzwaniom związanym 
z umiejętnościami, w szczególności 
związanymi z cyfryzacją, automatyzacją, 
rozwojem nowych technologii i przejściem 
na zasobooszczędną gospodarkę przyjazną 
dla środowiska. Elastyczność budżetowa 
stanowi podstawową zasadę w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych. 
Mechanizmy elastyczności pozostają 
w mocy, aby umożliwić Unii reagowanie 
na nieprzewidziane zdarzenia oraz 
zapewnienie wykorzystywania środków 
budżetowych tam, gdzie są najpilniej 
potrzebne.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

Poprawka 4

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 

(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 
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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.

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 lepszego 
antycypowania skutków globalizacji oraz 
sprawiedliwszego podziału korzyści z niej 
wynikających przez pogodzenie otwarcia 
gospodarczego i postępu technologicznego 
z solidną ochroną socjalną.

__________________ __________________

20 https://ec.europa.eu/commission/white-
paper-future-europe-reflections-and-
scenarios-eu27_pl.

20 https://ec.europa.eu/commission/white-
paper-future-europe-reflections-and-
scenarios-eu27_pl.

Poprawka 5

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 

(8) Zmiana klimatu, 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 
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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 (ESF+), 
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.

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 poważnych przypadków 
restrukturyzacji w sposób zaradczy.

__________________ __________________

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).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Kluczowe znaczenie ma 
współpraca wielostronna z globalnymi 
partnerami Unii, wzmocnienie i 
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zreformowanie instytucji wielostronnych, 
aby stały się sprawiedliwsze i bardziej 
wydajne. EFG powinien oferować pomoc 
zwolnionym pracownikom we wszystkich 
sektorach, które mogą ucierpieć na skutek 
takich reform, oraz zapewniać im szerokie 
możliwości zatrudnienia. Podmioty 
społeczne, takie jak organizacje 
pozarządowe i związki zawodowe, powinny 
być bardziej zaangażowane w 
funkcjonowanie EFG, aby poprawić 
komunikację i koordynację między 
różnymi instrumentami unijnymi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Unia powinna przywrócić ambitną 
politykę przemysłową opartą na 
nieustannej i przyszłościowej analizie 
zmian technologicznych, w tym skutków 
otwartego handlu. Partnerstwa między 
Unią a regionami najbardziej podatnymi 
na zagrożenia powinny przewidywać 
niezbędne inwestycje strategiczne w celu 
zapobiegania negatywnym skutkom umów 
handlowych i inwestycyjnych oraz 
określać programy wymagające 
współfinansowania ze środków UE. W 
związku z tym potrzebna jest lepsza 
integracja i finansowanie istniejącego 
Funduszu Spójności i Funduszu 
Społecznego. Tego typu programy 
powinny być zdecentralizowane na 
poziomie NUTS i budowane jako 
rzeczywiste partnerstwo między Unią a
regionami objętymi jej polityką.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Przedsiębiorstwa europejskie są 
kluczowymi partnerami w procesie 
kształtowania globalizacji i przynoszenia 
korzyści wszystkim. Istnieje wiele 
pozytywnych przykładów, w jaki sposób 
zapewnić trwały wzrost akcjonariuszom, 
pracownikom i społecznościom, w których 
działają przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa powinny jednak ponosić 
odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 
swoich obowiązków społecznych lub 
środowiskowych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) EFG ustanowiono rozporządzeniem 
(WE) nr 1927/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady23 na okres 
wieloletnich ram finansowych na okres od 
dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r.EFG utworzono w celu 
umożliwienia Unii Europejskiej wykazanie 
solidarności z pracownikami zwolnionymi 
w wyniku poważnych zmian 
strukturalnych w kierunkach światowego 
handlu spowodowanych globalizacją.

(9) EFG ustanowiono rozporządzeniem 
(WE) nr 1927/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady23 na okres 
wieloletnich ram finansowych na okres od 
dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r.EFG utworzono w celu 
umożliwienia Unii Europejskiej wykazanie 
solidarności z pracownikami zwolnionymi 
w wyniku poważnych zmian 
strukturalnych w kierunkach światowego 
handlu spowodowanych otwarciem rynku i
globalizacją.

__________________ __________________

23 Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji 
(Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1).

23 Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji 
(Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Program EFG powinien być 
widoczny i wymagać większej ilości 
danych lepszej jakości, aby umożliwić 
odpowiednią ocenę naukową EFG i 
uniknąć administracyjnych ograniczeń w 
funkcjonowaniu programu pomocy w
dostosowaniu do rynku.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Przed zawarciem nowej umowy 
handlowej Komisja powinna 
zagwarantować przeprowadzenie 
niezależnych i dokładnych analiz ex ante 
konsekwencji proponowanej umowy, w 
tym zmian na rynku pracy, w 
poszczególnych sektorach i regionach, aby 
przewidzieć negatywne skutki. Określenie 
potencjalnych negatywnych skutków 
przed zawarciem nowej umowy handlowej 
mogłoby również pomóc w odzyskaniu 
zaufania europejskich obywateli do 
polityki handlowej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 c) EFG powinien być ściślej 
powiązany z bezpośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi, które mogą mieć 
potencjalnie negatywne skutki społeczne i 
środowiskowe w Unii, a także z niektórymi 
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nieuczciwymi strategiami handlowymi, na 
które nie reaguje się odpowiednio za 
pośrednictwem instrumentów ochrony. 
Unijne przedsiębiorstwa i pracownicy, 
których to dotknęło, powinni zgodnie z 
zasadami EFG kwalifikować się do 
objęcia aktywną polityką rynku pracy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja przeprowadziła ocenę 
śródokresową EFG służącą 
przeanalizowaniu sposobu i zakresu, 
w jakich realizowane są cele EFG. EFG 
okazał się skuteczny, ponieważ osiągnięto 
wyższy poziom reintegracji zwolnionych 
pracowników niż w poprzednim okresie 
programowania. W wyniku oceny 
wykazano również, że EFG wytworzył 
europejską wartość dodaną. Dotyczy to 
w szczególności jego efektów ilościowych, 
co oznacza, że wsparcie z EFG nie tylko 
zwiększa liczbę i różnorodność 
świadczonych usług, lecz również poziom 
ich intensywności. Co więcej, interwencje 
z EFG są wysoce widoczne i wykazują 
wartość dodaną UE wynikającą 
z interwencji bezpośrednio ogółowi 
społeczeństwa. Zidentyfikowano jednak 
kilka wyzwań. Z jednej strony procedurę 
uruchamiania środków uznano za zbyt 
długą. Ponadto państwa członkowskie 
zgłosiły problemy związane 
z przeprowadzeniem szeroko zakrojonej 
analizy okoliczności zdarzenia, które 
spowodowało zwolnienia. Podstawową 
przyczynę, dla której państwa 
członkowskie mogące ewentualnie 
wnioskować o EFG w konkretnym 
przypadku nie składają wniosku, stanowią 
problemy w zakresie możliwości
finansowych i zdolności instytucjonalnych. 
Z jednej strony może to być po prostu brak 

(12) Komisja przeprowadziła ocenę 
śródokresową EFG służącą 
przeanalizowaniu sposobu i zakresu, 
w jakich realizowane są cele EFG. EFG 
okazał się skuteczny, ponieważ osiągnięto 
wyższy poziom reintegracji zwolnionych 
pracowników niż w poprzednim okresie 
programowania. W wyniku oceny 
wykazano również, że EFG wytworzył 
europejską wartość dodaną. Dotyczy to 
w szczególności jego efektów ilościowych, 
co oznacza, że wsparcie z EFG nie tylko 
zwiększa liczbę i różnorodność 
świadczonych usług, lecz również poziom 
ich intensywności. Co więcej, interwencje 
z EFG są wysoce widoczne i wykazują 
wartość dodaną UE wynikającą 
z interwencji bezpośrednio ogółowi 
społeczeństwa. Zidentyfikowano jednak 
kilka wyzwań. Z jednej strony procedurę 
uruchamiania środków uznano za zbyt 
długą, nadmiernie skomplikowaną i 
uciążliwą. Ponadto państwa członkowskie 
zgłosiły problemy związane 
z przeprowadzeniem szeroko zakrojonej 
analizy okoliczności zdarzenia, które 
spowodowało zwolnienia. Podstawową 
przyczynę, dla której państwa 
członkowskie mogące ewentualnie 
wnioskować o EFG w konkretnym 
przypadku nie składają wniosku, stanowią 
problemy w zakresie możliwości 
finansowych i zdolności instytucjonalnych. 
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odpowiedniej liczby pracowników –
państwa członkowskie obecnie mogą 
poprosić o pomoc techniczną tylko 
w przypadkach, gdy wdrażają pomoc z 
EFG. Ponieważ do zwolnień może dojść 
niespodziewanie, ważne jest, aby państwa 
członkowskie były gotowe niezwłocznie 
zareagować i mogły złożyć wniosek bez 
jakichkolwiek opóźnień. Ponadto 
w niektórych państwach członkowskich 
konieczne wydaje się wzmożone 
budowanie zdolności instytucjonalnych 
w celu sprawnego i skutecznego wdrażania 
wsparcia EFG. Próg 500 zlikwidowanych 
miejsc pracy był krytykowany jako zbyt 
wysoki, zwłaszcza w regionach 
o mniejszym zaludnieniu26.

Z jednej strony może to być po prostu brak 
odpowiedniej liczby pracowników –
państwa członkowskie obecnie mogą 
poprosić o pomoc techniczną tylko 
w przypadkach, gdy wdrażają pomoc z 
EFG. Ponieważ do zwolnień może dojść 
niespodziewanie, ważne jest, aby państwa 
członkowskie były gotowe niezwłocznie 
zareagować i mogły złożyć wniosek bez 
jakichkolwiek opóźnień. Ponadto 
w niektórych państwach członkowskich 
konieczne wydaje się wzmożone 
budowanie zdolności instytucjonalnych 
w celu sprawnego i skutecznego wdrażania 
wsparcia EFG. Próg 500 zlikwidowanych 
miejsc pracy był krytykowany jako zbyt 
wysoki, zwłaszcza w regionach 
o mniejszym zaludnieniu26.

__________________ __________________

26 COM(2018) 297 final oraz towarzyszący 
mu SWD (2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final oraz towarzyszący 
mu SWD (2018) 192 final.

Poprawka 14

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 

(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, cyfryzacji i 
automatyzacji lub innych czynników, 
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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 
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.

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 
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.

Poprawka 15

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 

(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, osoby 
niepełnosprawne 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 
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podstawowych wartości Unii i są zapisane 
w Europejskim filarze praw socjalnych.

i niedyskryminacji, które należą do 
podstawowych wartości Unii i są zapisane 
w Europejskim filarze praw socjalnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Unia i państwa członkowskie 
powinny zwracać szczególną uwagę na 
zmiany i wyzwania pojawiające się w 
kierunkach światowego handlu, 
globalnych łańcuchach wartości, 
automatyzacji i cyfryzacji oraz na zmiany 
strukturalne w normach pracy. 
Gospodarka społeczna Unii stanowi 
kluczowy filar europejskiego modelu 
społecznego i jest ważnym narzędziem 
pomagającym ludziom przezwyciężać 
negatywne skutki globalizacji i kryzysów 
gospodarczych. Z tego względu należy 
wyłączyć usługi społeczne świadczone w 
interesie ogólnym i usługi publiczne z 
umów handlowych oraz zagwarantować w 
tych umowach prawo do regulowania, 
organizowania i świadczenia usług 
publicznych. Połączenie globalizacji i 
innowacji technologicznych będzie 
wymagać dostosowania zasad pomocy 
EFG do tych nowych norm w zakresie 
handlu, technologii i pracy, dlatego 
konieczne jest, aby niniejsze 
rozporządzenie było zgodne z tymi 
wyzwaniami po 2020 r.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych beneficjentów 

(22) W celu skutecznego i szybkiego 
wspierania zwolnionych beneficjentów 
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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.

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. 
Komisja powinna też zapewnić państwom 
członkowskim pomoc techniczną na 
wczesnych etapach procedury.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Komisja powinna ułatwić dostęp 
do organów krajowych i regionalnych za 
pośrednictwem specjalnego punktu 
informacyjnego, który zapewniałby ogólne 
informacje i wyjaśnienia na temat 
procedur i sposobu składania wniosków. 
Punkt ten powinien udostępniać 
standardowe formularze do celów 
statystyk i dalszej analizy.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) Należy przewidzieć szczegółowe 
przepisy w zakresie działań 
informacyjnych i komunikacyjnych na 
temat przypadków wsparcia z EFG i jego 
wyników, ponieważ rzetelna wiedza na 
temat procedury składania wniosków 
może poprawić wykorzystanie środków z 
EFG.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 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 EFG, formy 
finansowania unijnego, a także zasady i 
kryteria 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.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

EFG przyczynia się do sprawiedliwego 
przejścia na zasobooszczędną gospodarkę 
przyjazną dla środowiska, do lepszego i 
sprawiedliwszego podziału korzyści 
płynących z globalizacji oraz do rozwoju 
nowych technologii w drodze pomocy
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 równość, spójność społeczną 
i gospodarczą oraz włączenie między 
regionami, państwami członkowskimi i w 
obrębie społeczeństw.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegółowym celem EFG jest 2. Szczegółowym celem EFG jest 
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oferowanie pomocy w przypadku 
nieprzewidzianych poważnych 
przypadków restrukturyzacji, 
w szczególności spowodowanych 
wyzwaniami związanymi z globalizacją, 
takimi jak zmiany w kierunkach 
światowego handlu, spory handlowe, 
kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną, bądź 
będących efektem transformacji cyfrowej 
lub automatyzacji. Szczególny nacisk 
kładzie się na środki, które pomagają 
grupom znajdującym się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji.

oferowanie pomocy w przypadku 
poważnych przypadków restrukturyzacji, 
w szczególności spowodowanych 
wyzwaniami związanymi z globalizacją, 
takimi jak zmiany w kierunkach 
światowego handlu, w tym w handlu 
wewnątrzunijnym, otwarcie rynków, 
potencjalne negatywne skutki wynikające 
z bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
offshoring, dumping, spory handlowe, 
kryzysy finansowe i gospodarcze, przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną, bądź 
będących efektem transformacji cyfrowej 
lub automatyzacji, z myślą o 
uelastycznieniu pomocy i uproszczeniu 
procedury. Szczególny nacisk kładzie się 
na środki, które pomagają grupom 
znajdującym się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, MŚP i 
przedsiębiorstwom typu start-up do celów 
ich kwalifikowalności.

Poprawka 23

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 
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 

3. Na niewielkich rynkach pracy lub
w wyjątkowych okolicznościach, 
w szczególności w odniesieniu do 
wniosków dotyczących MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, 
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) 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) oraz b) nie są całkowicie 
spełnione. Łączna kwota wkładów 
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nie może przekroczyć 15 % rocznego 
pułapu EFG.

w wyjątkowych okolicznościach nie może 
przekroczyć 15 % rocznego pułapu EFG.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Upowszechnianie umiejętności 
wymaganych w cyfrowej epoce 
przemysłowej stanowi część każdego 
pakietu zindywidualizowanych usług. 
Poziom szkoleń dostosowuje się do 
kwalifikacji i potrzeb danego beneficjenta
oraz do lokalnego rynku pracy.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Gdy Komisja zwróci się 
o dodatkowe informacje, państwo 
członkowskie odpowiada w ciągu 
dziesięciu dni roboczych od daty wniosku 
o udzielenie informacji. Na należycie 
uzasadniony wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
przedłuża ten termin o dziesięć dni 
roboczych.

3. Na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
zapewnia pomoc techniczną na wczesnych 
etapach procedury. Gdy Komisja zwróci 
się o dodatkowe informacje, państwo 
członkowskie odpowiada w ciągu 
dziesięciu dni roboczych od daty wniosku 
o udzielenie informacji. Na należycie 
uzasadniony wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
przedłuża ten termin o dziesięć dni 
roboczych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
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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 EFG, w tym 
tworzenia punktu informacyjnego. 
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.

Poprawka 27

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 EFG i kryteriów dostępu do niego, 
wskazówki dotyczące przedkładania 
wniosków oraz informacje dotyczące 
przyjętych i odrzuconych wniosków, 
a także roli Parlamentu Europejskiego 
i Rady w procedurze budżetowej.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by na 
wniosek instytucji, organów lub agencji 
UE udostępniano na żądanie wszelkie 
materiały informacyjne i promocyjne oraz 

Państwa członkowskie dopilnowują, by na 
wniosek instytucji, organów lub agencji 
UE udostępniano na żądanie wszelkie 
materiały informacyjne i promocyjne we 
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by udzielano Unii nieodpłatnej, 
niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na 
korzystanie z takich materiałów oraz 
wszelkich wcześniej istniejących praw 
wynikających z takiej licencji. Licencja 
przyznaje Unii następujące prawa:

wszystkich językach urzędowych oraz by 
udzielano Unii nieodpłatnej, niewyłącznej 
i nieodwołalnej licencji na korzystanie 
z takich materiałów oraz wszelkich 
wcześniej istniejących praw wynikających 
z takiej licencji. Licencja przyznaje Unii 
następujące prawa:

Poprawka 29

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 
współfinansowania z EFS+ w danym 
państwie członkowskim.

2. Poziom współfinansowania z EFG 
w odniesieniu do realizowanych środków 
należy zrównać z najwyższą stopą 
współfinansowania z EFS+ w danym 
państwie członkowskim, z uwzględnieniem 
słabo rozwiniętych instytucji aktywnego 
rynku pracy w niektórych państwach 
członkowskich.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że spełnione są warunki przekazania 
wkładu finansowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezwłocznie 
rozpoczyna procedurę określoną w art. 16.

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 9 Komisja 
uzna, że spełnione są warunki przekazania 
wkładu finansowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, niezwłocznie 
rozpoczyna procedurę określoną w art. 16 i 
zawiadamia o tym składające wniosek 
państwo członkowskie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) czy w ciągu ostatnich pięciu lat 
przedsiębiorstwo zwalniające było 
beneficjentem pomocy państwowej lub 
wcześniejszych środków z unijnego 
Funduszu Spójności bądź funduszy 
strukturalnych, przy czym nie dotyczy to 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

e) czy w ciągu ostatnich pięciu lat 
przedsiębiorstwo zwalniające było 
beneficjentem pomocy państwowej lub 
wcześniejszych środków z unijnego 
Funduszu Spójności bądź funduszy 
strukturalnych, przy czym nie dotyczy to 
przedsiębiorstw typu start-up, 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Poprawka 32

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 EFG, a 
następnie ocenę skutków jego stosowania 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym. 

Do celów oceny, o której mowa w akapicie 
pierwszym, państwa członkowskie 
gromadzą wszelkie dostępne dane 
dotyczące przypadków wsparcia z EFG i 
objętych pomocą pracowników.
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