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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 1

(1) Niezależnie od ogólnego pozytywnego
wpływu globalizacji na wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie we Wspólnocie stosowne jest 
ustanowienie Europejskiego fundusz 
dostosowania do globalizacji (zwanego dalej 
„Funduszem”), poprzez który Wspólnota 
wykazałaby swoją solidarność z 
pracownikami objętymi zwolnieniami 
wynikającymi ze zmian w światowych 
kierunkach handlu;

(1) Z uwagi na wpływ globalizacji na wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie we Wspólnocie 
stosowne jest ustanowienie Europejskiego 
fundusz dostosowania do globalizacji 
(zwanego dalej „Funduszem”), poprzez 
który Wspólnota wykazałaby swoją 
solidarność z pracownikami objętymi 
zwolnieniami wynikającymi ze zmian w 
światowych kierunkach handlu;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka formułuje punkt uzasadnienia 1 w bardziej realistycznym tonie.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 1

(1) Niezależnie od ogólnego pozytywnego 
wpływu globalizacji na wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie we Wspólnocie stosowne jest 
ustanowienie Europejskiego fundusz 
dostosowania do globalizacji (zwanego dalej 
„Funduszem”), poprzez który Wspólnota 
wykazałaby swoją solidarność z 
pracownikami objętymi zwolnieniami 
wynikającymi ze zmian w światowych 
kierunkach handlu;

(1) Niezależnie od ogólnego pozytywnego 
wpływu globalizacji na wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie we Wspólnocie stosowne jest 
ustanowienie Europejskiego fundusz 
dostosowania do globalizacji (zwanego dalej 
„Funduszem”), poprzez który Wspólnota 
wykazałaby, w sprawiedliwy sposób, swoją 
solidarność z pracownikami objętymi 
zwolnieniami wynikającymi ze zmian w 
światowych kierunkach handlu;

Or. el

Uzasadnienie

Istotne jest, by pomoc z Funduszu dla europejskich pracowników była sprawiedliwa i w 
wyraźny sposób zagwarantowana.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Negatywne skutki globalizacji należy 
zwalczać w pierwszej kolejności przy 
pomocy długoterminowej, zrównoważonej 
strategii wspólnotowej w zakresie polityki 
handlowej, dążącej do ustanowienia 
wysokich światowych standardów 
socjalnych i ekologicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Negatywne skutki globalizacji dla zatrudnienia należy zwalczać poprzez aktywną i 
zrównoważoną politykę handlową Wspólnoty. EFG powinien być instrumentem 
wykorzystywanym w drugiej kolejności.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Pomoc z Funduszu musi być skuteczna 
i dostosowana do zmieniającej się 
nieustannie i często nieprzewidywalnej 
sytuacji na rynku. 

Or. el

Uzasadnienie

Rynki międzynarodowe i europejskie zmieniają się nieustannie i często są nieprzewidywalne. 
Fundusz musi mieć zdolność dostosowywania się do tych trendów i indywidualnych potrzeb.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 1 b (nowy)

(1b) Ciągłe monitorowanie, 
przeprowadzanie badań i informowanie 
przez Komisję na szerszą skalę jest 
konieczne do lepszego zrozumienia kwestii 
delokalizacji w jej pełnym wymiarze. 
Obejmowałoby ono ocenę zakresu 
obecnego wpływu konkurencji związanej z 
delokalizacją na przemysł UE, odpowiednie 
programy gromadzenia danych o 
tendencjach dotyczących ilości i struktury 
sektorowej przenoszonych miejsc pracy, 
dokładną analizę kosztów gospodarczych 
delokalizacji (w tym utraconych wpływów z 
podatków i wydatków socjalnych 
niezbędnych do udzielenia wsparcia 
zwalnianym pracownikom), dane dotyczące 
przenoszenia pracowników oraz ich nowych 
stawek wynagrodzenia i analizy szerszego 
wpływu na społeczności.

Or. en

Uzasadnienie

Prognozy umożliwiające wczesne ostrzeganie i dane pozwalające na ocenę skutków 
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delokalizacji są niezbędnymi narzędziami dla właściwej reakcji politycznej Wspólnoty.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 2

(2) EFG powinien zapewnić konkretne 
jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia 
reintegracji zawodowej pracowników w 
sektorach lub dziedzinach przeżywających 
wstrząs spowodowany poważnymi 
zakłóceniami gospodarczymi.

(2) EFG powinien zapewnić konkretne 
jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia 
reintegracji zawodowej pracowników w 
sektorach lub dziedzinach szczególnie ciężko 
dotkniętych skutkami zmian strukturalnych 
wynikających z globalizacji.

Or. de

Uzasadnienie

Zarówno dalszy rozwój europejskiego rynku wewnętrznego, jak również globalizacja 
stanowią pożądane procesy. Zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego i proces globalizacji 
wymagają racjonalnych zmian strukturalnych, które w efekcie doprowadzą do lepszej alokacji 
zasobów oraz poprawy ogólnego dobrobytu społeczeństwa. Dlatego też nie należy mówić o 
zakłóceniach rozwoju gospodarczego.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 4

(4) Działalność Funduszu powinna być 
spójna i zgodna z innymi politykami 
Wspólnoty oraz zgodna z jej dorobkiem 
prawnym.

(4) Działalność Funduszu powinna być 
spójna i zgodna z innymi politykami 
Wspólnoty oraz zgodna z jej dorobkiem 
prawnym, a zwłaszcza z działaniami 
podejmowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych.

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 5
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(5) Działanie finansowane w ramach 
niniejszego rozporządzenia nie powinno 
otrzymywać pomocy finansowej z innych 
instrumentów finansowych Wspólnoty.

(5) Działanie finansowane w ramach 
niniejszego rozporządzenia nie powinno 
otrzymywać pomocy finansowej z innych 
instrumentów finansowych Wspólnoty. 
Konieczna jest jednak koordynacja z 
istniejącymi lub planowanymi środkami 
modernizacyjnymi i restrukturyzacyjnymi w 
kontekście rozwoju regionalnego, 
aczkolwiek skutkiem takiej koordynacji nie 
powinno być powstanie równoległych lub 
dodatkowych struktur zarządzania w 
przypadku działań finansowanych przez 
EFG.

Or. en

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 21
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski fundusz dostosowania do 
globalizacji, zwany dalej „Funduszem”, w 
celu umożliwienia Wspólnocie udzielenia 
wsparcia dla pracowników zwalnianych w 
wyniku poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu, gdy 
zwolnienia te mają istotny niekorzystny 
wpływ na gospodarkę regionalną i lokalną.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski fundusz dostosowania do 
globalizacji, zwany dalej „Funduszem”, w 
celu umożliwienia Wspólnocie udzielenia 
wsparcia dla pracowników zwalnianych w 
wyniku poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu, gdy 
zwolnienia te mają istotny niekorzystny 
wpływ na drugi i trzeci sektor gospodarki 
regionalnej i lokalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Dla sektora rolnictwa należy użyć właściwych instrumentów WPR.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 22
Artykuł 2, zdanie wprowadzające

Wkład finansowy z Funduszu jest 
zapewniony, gdy istotne zmiany strukturalne 

Wkład finansowy z Funduszu jest 
zapewniony, gdy istotne zmiany strukturalne 
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w kierunkach światowego handlu prowadzą 
do poważnych zakłóceń gospodarczych, a 
szczególnie ogromnego wzrostu przywozu 
do UE, postępującego spadku udziału 
rynkowego UE w danym sektorze lub 
przemieszczaniu się działalności 
gospodarczej do państw trzecich, skutkiem 
czego jest:

w kierunkach światowego handlu prowadzą 
do poważnych zakłóceń gospodarczych, a 
szczególnie ogromnego wzrostu przywozu 
do UE, gwałtownego spadku udziału 
rynkowego UE w danym sektorze lub 
przemieszczaniu się działalności 
gospodarczej do państw trzecich, skutkiem 
czego jest: 

Or. en

Uzasadnienie

EFG powinien móc działać w razie nagłych, gwałtownych spadków udziału rynkowego UE, 
wynikających z przyczyn wymienionych w tym artykule.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 23
Artykuł 2, zdanie wprowadzające

Wkład finansowy z Funduszu jest 
zapewniony, gdy istotne zmiany strukturalne 
w kierunkach światowego handlu prowadzą 
do poważnych zakłóceń gospodarczych, a 
szczególnie ogromnego wzrostu przywozu 
do UE, postępującego spadku udziału 
rynkowego UE w danym sektorze lub 
przemieszczaniu się działalności 
gospodarczej do państw trzecich, skutkiem
czego jest:

Wkład finansowy z Funduszu jest 
zapewniony, gdy istotne zmiany strukturalne 
w kierunkach światowego handlu prowadzą 
do poważnych zakłóceń gospodarczych, a 
szczególnie ogromnego wzrostu przywozu 
do UE, postępującego spadku udziału 
rynkowego UE w danym sektorze lub 
przemieszczaniu się działalności 
gospodarczej do państw trzecich lub innych 
państw członkowskich UE, skutkiem czego 
jest:

Or. el

Uzasadnienie

To kryterium pomocy z funduszu musi uwzględniać również przenoszenie działalności 
przedsiębiorstw z jednego państwa członkowskiego do drugiego, które jest oczywiste w celu 
uniknięcia nierównego traktowania, wynikającego z dyskryminacji osób zwolnionych w 
następstwie przeniesienia działalności w obrębie lub poza UE. Powodem przeniesienia może 
być tańsza siła robocza lub niższe koszty operacyjne w kraju przyjmującym.
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Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 24
Artykuł 2 litera (a)

(a) co najmniej 1 000 zwolnień w 
przedsiębiorstwie, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw, w regionie, w którym 
bezrobocie mierzone na poziomie NUTS III, 
jest wyższe niż średnia UE lub średnia 
krajowa;

(a) co najmniej 500 zwolnień w 
przedsiębiorstwie, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw, w regionie, w którym 
bezrobocie mierzone na poziomie NUTS III, 
jest wyższe niż średnia UE lub średnia 
krajowa;

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium 1000 zwolnień jest zbyt restrykcyjne w stosunku do przedsiębiorstw z mniejszych 
państwach członkowskich UE.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 25
Artykuł 2 litera (a)

(a) co najmniej 1 000 zwolnień w 
przedsiębiorstwie, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw, w regionie, w którym 
bezrobocie mierzone na poziomie NUTS III, 
jest wyższe niż średnia UE lub średnia 
krajowa;

(a) co najmniej 500 zwolnień w 
przedsiębiorstwie, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw, w regionie, w którym 
bezrobocie mierzone na poziomie NUTS III, 
jest wyższe niż średnia UE lub średnia 
krajowa;

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na zróżnicowane rozmiary firm w poszczególnych państwach członkowskich, 
ustanowienie liczby 500 zwolnień jako liczby kwalifikującej wydaje się być właściwym 
kryterium dla wszystkich państw członkowskich Unii, które nie narusza zasady równego 
traktowania wszystkich państw członkowskich.
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Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 26
Artykuł 2 litera (b)

(b) co najmniej 1 000 zwolnień, w okresie 6 
miesięcy, w jednym lub więcej 
przedsiębiorstw w sektorze, mierzonych na 
poziomie NACE 2, stanowiących co 
najmniej 1 % regionalnego zatrudnienia 
mierzonego na poziomie NUTS II.

(b) co najmniej 500 zwolnień, w okresie 6 
miesięcy, w jednym lub więcej 
przedsiębiorstw w sektorze, mierzonych na 
poziomie NACE 2.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia małym i średnim przedsiębiorstwom równego dostępu do finansowania 
należy obniżyć liczbę zwolnionych pracowników. Z uwagi na rzeczywiste stosunki panujące w 
małych państwach członkowskich drugie kryterium jest trudne do spełnienia i dlatego należy 
je skreślić.

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 27
Artykuł 2 litera (b)

(b) co najmniej 1 000 zwolnień, w okresie 6 
miesięcy, w jednym lub więcej 
przedsiębiorstw w sektorze, mierzonych na 
poziomie NACE 2, stanowiących co 
najmniej 1 % regionalnego zatrudnienia 
mierzonego na poziomie NUTS II.

(b) co najmniej 500 zwolnień, w okresie 10 
miesięcy, w jednym lub więcej 
przedsiębiorstw w sektorze, mierzonych na 
poziomie NACE 2, stanowiących co 
najmniej 1 % regionalnego zatrudnienia 
mierzonego na poziomie NUTS II.

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium 1000 zwolnień jest zbyt wysokie, by ocenić powagę zakłóceń gospodarczych jeżeli 
chcemy, jak wzmiankuje rozporządzenie, uwzględnić małe i średnie przedsiębiorstwa, które są 
w rzeczywistości bardziej dotknięte liberalizacją handlu i jako pierwsze cierpią z powodu 
skutków zmian strukturalnych w handlu światowym. Proponowany okres sześciu miesięcy jest 
zbyt krótki, by ocenić powagę zakłóceń gospodarczych.
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Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 28
Artykuł 2 litera (b)

(b) co najmniej 1 000 zwolnień, w okresie 6 
miesięcy, w jednym lub więcej 
przedsiębiorstw w sektorze, mierzonych na 
poziomie NACE 2, stanowiących co 
najmniej 1 % regionalnego zatrudnienia 
mierzonego na poziomie NUTS II.

(b) co najmniej 750 zwolnień, w okresie 6 
miesięcy, w jednym lub więcej 
przedsiębiorstw w sektorze, mierzonych na 
poziomie NACE 2, stanowiących co 
najmniej 1 % regionalnego zatrudnienia 
mierzonego na poziomie NUTS II.

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na zróżnicowane rozmiary firm w poszczególnych państwach UE, ustanowienie 
liczby 500 zwolnień jako liczby kwalifikującej wydaje się być właściwym kryterium dla 
wszystkich państw członkowskich Unii, które nie narusza zasady równego traktowania 
wszystkich państw członkowskich.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 29
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

Nawet jeżeli kryteria ilościowe określone w 
lit. a) i b) powyżej nie zostały spełnione, 
Komisja może zdecydować, że dane państwo 
członkowskie jest uprawnione do ubiegania 
się o pomoc z Funduszu w przypadkach 
należycie uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami w danym państwie 
członkowskim.

Or. el

Uzasadnienie

Istotne jest, by rozporządzenie zawierało ogólnikowe kryterium oceny dopuszczalności 
wniosków, tak aby ścisłe limity liczbowe nie stanowiły przeszkody w otrzymaniu pomocy z 
EFG, jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki. Przykładowo w stosunku do Malty czy 
Cypru nie można stosować tych samych kryteriów ilościowych co do Niemiec, Zjednoczonego 
Królestwa czy dużych państw członkowskich, ponieważ w rzeczywistości ograniczyłoby to 
pomoc z funduszu do niewielkiej grupy państw członkowskich.
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Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 30
Artykuł 3

Wkład finansowy zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, jako element 
skoordynowanego pakietu 
spersonalizowanych usług mających na 
celu reintegrację zwolnionych 
pracowników z rynkiem pracy, 
przekazywany jest na działania obejmujące:

Wkład finansowy zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem przekazywany jest na:
1. Działania, jako element 
skoordynowanego pakietu 
spersonalizowanych usług mających na celu 
reintegrację zwolnionych pracowników z 
rynkiem pracy, obejmujące:

(a) aktywne środki rynku pracy, takie jak 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo 
zawodowe, dostosowane szkolenia i 
przekwalifikowanie, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), 
pomoc w reorientacji zawodowej oraz 
promowanie przedsiębiorczości lub pomoc 
w samozatrudnieniu;

(a) aktywne środki rynku pracy, takie jak 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo 
zawodowe, dostosowane szkolenia i 
przekwalifikowanie, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), 
pomoc w reorientacji zawodowej oraz 
promowanie przedsiębiorczości lub pomoc 
w samozatrudnieniu;

(b) specjalne ograniczone w czasie dodatki 
do zarobków w miejscu pracy, takie jak 
zasiłek na poszukiwanie pracy, dodatek na 
koszty przeniesienia, czasowe dodatki do 
wynagrodzenia dla osób uczestniczących w 
szkoleniach, oraz zasiłki wyrównawcze do 
wynagrodzenia dla pracowników powyżej 
50 lat, którzy zgodzą się z niższym 
wynagrodzeniem wejść na rynek pracy.

(b) specjalne ograniczone w czasie dodatki 
do zarobków w miejscu pracy, takie jak 
zasiłek na poszukiwanie pracy, dodatek na 
koszty przeniesienia, czasowe dodatki do 
wynagrodzenia dla osób uczestniczących w 
szkoleniach, oraz zasiłki wyrównawcze do 
wynagrodzenia dla pracowników powyżej 
50 lat, którzy zgodzą się z niższym 
wynagrodzeniem wejść na rynek pracy.

1a. Dostarczanie mikrofinansowania i 
środków na integrację społeczną, 
wzmacniających programy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz 
mechanizm wspólnych europejskich 
zasobów dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (JEREMIE), 
obsługiwanych przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Część wkładu finansowego EFG powinna zostać przeznaczona na wzmocnienie istniejących 
środków, mających na celu ułatwienie dostosowania do zmiany strukturalnej.
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Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 31
Artykuł 3 litera (a)

(a) aktywne środki rynku pracy, takie jak 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo 
zawodowe, dostosowane szkolenia i 
przekwalifikowanie, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), 
pomoc w reorientacji zawodowej oraz 
promowanie przedsiębiorczości lub pomoc 
w samozatrudnieniu;

(a) aktywne środki rynku pracy, takie jak 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo 
zawodowe, dostosowane szkolenia i 
przekwalifikowanie, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), 
oraz promowanie przedsiębiorczości lub 
pomoc w samozatrudnieniu obejmującą 
również mikrokredyty;

Or. en

Uzasadnienie

Skreślono zapis o pomocy w reorientacji zawodowej, ponieważ jest to specyficzne narzędzie 
stosowane przez przedsiębiorstwa w celu złagodzenia skutków zwolnień, które powinno być 
finansowane przez pracodawcę. Dodano wyraźne odwołanie do użytecznego narzędzia, jakim 
są mikrokredyty.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 32
Artykuł 3 litera (b)

(b) specjalne ograniczone w czasie dodatki 
do zarobków w miejscu pracy, takie jak 
zasiłek na poszukiwanie pracy, dodatek na 
koszty przeniesienia, czasowe dodatki do 
wynagrodzenia dla osób uczestniczących w 
szkoleniach, oraz zasiłki wyrównawcze do 
wynagrodzenia dla pracowników powyżej 
50 lat, którzy zgodzą się z niższym 
wynagrodzeniem wejść na rynek pracy.

skreślona

Or. cs

Uzasadnienie

Postanowienie to jest niezgodne z podstawą prawną rozporządzenia, ponieważ dotyczy 
zabezpieczenia socjalnego, a nie spójności gospodarczej i społecznej. Jest również niezgodne 
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z zasadą pomocniczości, ponieważ działania Wspólnoty zastępowałyby tylko działania państw 
członkowskich, nie przynosząc żadnej wartości dodanej. Co nie mniej istotne, celowe jest 
przeznaczenie ograniczonych środków EFG na rozwój przeżywającego trudności 
przedsiębiorstwa i na zwiększenie szans zwolnionych pracowników na sukces na rynku pracy.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 33
Artykuł 3 litera (b)

(b) specjalne ograniczone w czasie dodatki 
do zarobków w miejscu pracy, takie jak 
zasiłek na poszukiwanie pracy, dodatek na 
koszty przeniesienia, czasowe dodatki do 
wynagrodzenia dla osób uczestniczących w 
szkoleniach, oraz zasiłki wyrównawcze do 
wynagrodzenia dla pracowników powyżej 
50 lat, którzy zgodzą się z niższym 
wynagrodzeniem wejść na rynek pracy.

(b) specjalne ograniczone w czasie dodatki 
do zarobków w miejscu pracy, takie jak 
zasiłek na poszukiwanie pracy, dodatek na 
koszty przeniesienia, czasowe dodatki do 
wynagrodzenia dla osób uczestniczących w 
szkoleniach.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zapisu o dyskryminacji ze względu na wiek, sprzecznego z art. 13 Traktatu WE i 
wykraczającego poza właściwe i konieczne działania na rzecz osiągnięcia legalnego 
wyznaczonego celu (por. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-144/04).

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwo członkowskie przedkłada 
Komisji wniosek o wkład z EFG w okresie 
10 tygodni od dnia, w którym spełnione są 
warunki określone w art. 2 dla uruchomienia 
EFG.

1. Państwo członkowskie przedkłada 
Komisji wniosek o wkład z EFG w okresie 
12 tygodni od dnia, w którym spełnione są
warunki określone w art. 2 dla uruchomienia 
EFG, a w każdym razie od dnia ostatniego 
zwolnienia.

Or. el

Uzasadnienie

Konieczne jest przedłużenie terminu w celu zapewnienia dostatecznej ilości czasu na 
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uzyskanie wyczerpujących i analitycznych informacji wymaganych zgodnie z art. 5. W każdym 
razie należy jasno określić moment, od którego zaczyna się upływ ostatecznego terminu. 

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 35
Artykuł 5 ustęp 2 litera (a)

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, wykaz liczby zwolnień oraz 
wyjaśnienie nieprzewidywalnego 
charakteru tych zwolnień;

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu oraz wykaz liczby zwolnień;

Or. de

Uzasadnienie

Bardzo trudno jest stwierdzić, czy zmiany strukturalne miały przewidywalny charakter czy też 
nie. Poza tym przewidywalne masowe zmiany strukturalne również mogą mieć poważne 
następstwa społeczne.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 36
Artykuł 5 ustęp 5

5. Na podstawie informacji, o których mowa 
w ust. 2, Komisja, we współpracy z 
państwem członkowskim, ocenia czy 
spełnione są warunki do przyznania wkładu 
finansowego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

5. Na podstawie informacji, o których mowa 
w ust. 2, Komisja, w ciągu trzydziestu dni 
od momentu otrzymania wniosku i we 
współpracy z państwem członkowskim, 
ocenia czy spełnione są warunki do 
przyznania wkładu finansowego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. it

Uzasadnienie

Istotne jest, by w rozporządzeniu określono okres, w czasie którego Komisja powinna ocenić 
wniosek o wkład finansowy.
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Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 37
Artykuł 6 ustęp 2

2. Pomoc z Funduszu uzupełnia działania 
państw członkowskich na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym.

2. Pomoc z Funduszu uzupełnia działania 
państw członkowskich na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
również działania współfinansowane w 
ramach funduszy strukturalnych, zgodnie z 
ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Komplementarność i zgodność z działaniami współfinansowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych może wzmocnić spójność pomocy z EFG i innych polityk wspólnotowych, jak 
określono w punktach uzasadnienia 4 i 5.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 38
Artykuł 6 ustęp 5

5. Państwo członkowskie zapewnia, by 
konkretne działania otrzymujące wkład 
finansowy zgodnie z Funduszem nie 
otrzymywały pomocy z innych 
instrumentów finansowych Wspólnoty.

5. Państwo członkowskie zapewnia, by 
konkretne działania otrzymujące wkład 
finansowy zgodnie z Funduszem nie 
otrzymywały pomocy z innych 
instrumentów finansowych Wspólnoty, z 
wyjątkiem działań określonych w art. 3 ust. 
1a.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 3.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 39
Artykuł 7
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Komisja i państwa członkowskie zapewniają 
promowanie równości kobiet i mężczyzn 
oraz włączenia perspektywy równości płci 
na różnych etapach wprowadzania w życie 
EFG.

Komisja i państwa członkowskie promują 
równość kobiet i mężczyzn i zapewniają 
niedyskryminację ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną w dostępie do pomocy 
z Funduszu.

Komisja i państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki, aby zapobiec 
jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną na różnych etapach 
wprowadzania w życie EFG, a w 
szczególności, gdy dotyczy to dostępu do 
pomocy z EFG.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dopasowuje zapis o niedyskryminacji do sformułowania art. 16 rozporządzenia 
Rady ustanawiającego ogólne zasady dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności.

Poprawkę złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 40
Artykuł 10 ustęp 1

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 5, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
zwalnianych osób, proponowane działania i 
szacunkowe koszty, określa w najbliższym 
możliwym terminie, w granicach dostępnych 
środków, kwotę wkładu finansowego, jeżeli 
zostało on przyznany.

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 5, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
zwalnianych osób, proponowane działania i 
szacunkowe koszty, określa w ciągu 
trzydziestu dni od momentu otrzymania 
wniosku złożonego przez państwo 
członkowski zgodnie z art. 5 ust. 2, w 
granicach dostępnych środków, kwotę 
wkładu finansowego, jeżeli zostało on 
przyznany.

Kwota ta nie może przekraczać 50 % 
łącznych szacunkowych kosztów, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 lit. d).

Kwota ta nie może przekraczać 50 % 
łącznych szacunkowych kosztów, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 lit. d), dla regionów 
objętych kryterium konkurencyjności lub 
70 % dla regionów objętych kryterium 
konwergencji.
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Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że zadaniem Funduszu jest interweniowanie w nagłych przypadkach 
w celu złagodzenia skutków globalizacji, termin na podjęcie przez Komisję decyzji o 
przyznaniu wkładu finansowego nie powinien być zbyt długi. W związku z tym konieczne jest, 
by w rozporządzeniu określono okres, w trakcie którego Komisja musi udzielić odpowiedzi na 
wniosek o pomoc z EFG. Ponadto, w świetle zróżnicowanych poziomów rozwoju 
gospodarczego w poszczególnych państwach członkowskich UE, wkład z EFG powinien 
odzwierciedlać te różnice.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 41
Artykuł 10 ustęp 1 akapit drugi

Kwota ta nie może przekraczać 50 %
łącznych szacunkowych kosztów, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 lit. d).

Kwota ta nie może przekraczać 75 %
łącznych szacunkowych kosztów, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 lit. d).

Or. el

Uzasadnienie

Poziom finansowania w wysokości 50 % jest zbyt niski, by osiągnąć pierwotny cel, który 
przyświecał ustanowieniu Funduszu, tj. rzeczywistą solidarność z lokalnymi, regionalnymi i 
krajowymi gospodarkami, narażonymi na negatywne skutki globalizacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 42
Artykuł 20 akapit pierwszy

Na podstawie pierwszego sprawozdania 
rocznego przewidzianego w art. 17 
Parlament Europejski i Rada mogą dokonać 
przeglądu niniejszego rozporządzenia, na 
wniosek Komisji, w celu zapewnienia, że cel 
EFG, tj. solidarność, jest spełniony i że 
przepisy rozporządzenia odpowiednio 
uwzględniają specyfikę gospodarczą, 
społeczną i terytorialną wszystkich państw 
członkowskich.

Na podstawie pierwszego sprawozdania 
rocznego przewidzianego w art. 17 
Parlament Europejski i Rada mogą dokonać 
przeglądu niniejszego rozporządzenia, na 
wniosek Komisji, w celu zapewnienia, że cel 
EFG, tj. solidarność, jest spełniony i że 
przepisy rozporządzenia odpowiednio 
uwzględniają specyfikę gospodarczą, 
społeczną i terytorialną wszystkich państw 
członkowskich. Jeżeli okaże się, że celów 
EFG nie można osiągnąć przy pomocy 



AM\630028PL.doc PE 378.591v01-00 17/17 AM\

PL

dostępnych rocznych środków, Komisja 
proponuje ich dostosowanie.

Or. el

Uzasadnienie

Konieczna jest ocena użyteczności Funduszu w celu określenia, na ile dostępne środki są 
wystarczające do realizacji celów, z myślą o których ustanowiono EFG.


