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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nie próbując dokonywać pogłębionej oceny globalizacji jako takiej, można powiedzieć bez 
wątpienia, że przynosi ona nie tylko pozytywne skutki, ale i negatywne zjawiska. To na nie 
oczywiście stara się reagować UE. Podjęto szereg działań, jednak przy pomocy istniejących 
środków i działań politycznych nie udaje się wyeliminować niekorzystnych skutków 
globalizacji. Chociaż można się zgodzić z opinią, że najskuteczniejszą reakcją na wstrząsy w 
strukturze światowego handlu i ich konsekwencje dla pracowników są działania 
wyprzedzające, takie jak inwestycje w tworzenie nowych miejsc pracy, wpieranie i 
stymulowanie przedsiębiorczości, bardziej zdecydowane finansowanie nauki i działalności 
badawczej, zwiększanie elastyczności na rynku pracy, a tym samym tworzenie warunków dla 
podnoszenia konkurencyjności UE jako całości, można jednak z zadowoleniem przyjąć 
propozycję ustanowienia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG), a to z 
kilku powodów.

Jeżeli Komisja zamierza między innymi wysłać pozytywny sygnał, że instytucje europejskie i 
państwa członkowskie UE chcą się włączyć w rozwiązywanie problemów wynikających ze 
zmian w handlu międzynarodowym i ich konsekwencji dla pracowników, to możemy takie 
starania popierać. Trzeba jednak być świadomym faktu, że możliwości EFG są do pewnego 
stopnia ograniczone, trzeba również postawić warunek, że kryteria i zasady funduszu muszą 
być przejrzyste i jak najprostsze, aby pomimo ograniczonego zasięgu fundusz przynosił choć 
częściowe efekty. Należy ponadto pamiętać o wielu czynnikach wpływających na wydźwięk 
skutków EFG i na jego postrzeganie. Są to na przykład: równy dostęp, jednakowe warunki i 
szanse dla wszystkich państw członkowskich (małych i dużych), możliwość otrzymania 
środków w razie wystąpienia problemów nie tylko w dużych, ale przede wszystkim w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, które najsilniej odczuwają zmiany sytuacji, a które zarazem 
reprezentują absolutną większość i stanowią podstawę struktury pracodawców w UE.

Takie właśnie i podobne względy motywowały propozycje zmian i udoskonaleń w pierwotnie 
przedłożonym przez Komisję tekście projektu EFG.
Do punktów spornych należą przede wszystkim kryteria kwalifikujące do otrzymania 
środków z EFG. Propozycja Komisji wzbudza obawy o możliwość naruszenia zasady 
jednakowego traktowania bez względu na wielkość państw członkowskich UE oraz na 
wielkość przedsiębiorstw mogących otrzymywać pomoc z EFG. Należy pamiętać na 
przykład, że 99% spółek w Europie to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a 92% z nich 
zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Dlatego też wydaje się pożądane zmienić warunek 
umożliwiający wnioskowanie do EFG przedsiębiorstwom zatrudniającym co najmniej 1 000 
pracowników. W przeciwnym razie w połączeniu z innymi kryteriami dostęp do funduszu 
stałby się niezwykle trudny dla małych państw członkowskich UE, które zresztą wyrażały już 
swoje zastrzeżenia w prowadzonych dyskusjach.

Niemniej sporna jest zasada stosowania EFG w przypadku przenoszenia produkcji do państw 
trzecich. Fakt, że fundusz miałby nie dotyczyć przypadków utraty miejsc pracy w UE –
chociaż ich konsekwencje są takie same, jak w przypadku przeniesienia w poszukiwaniu 
lepszych warunków produkcji – spowodowałby powstanie kilku „warstw” bezrobotnych. 
Problem ten pogłębiałby się ponadto w związku z przygotowywanym rozszerzeniem UE (w 
najbliższym czasie o Bułgarię i Rumunię). Istnieje również niebezpieczeństwo, że 



PE 376.439v01-00 4/10 PA\623015LT.doc

LT

przedsiębiorstwa będą się starały przenosić produkcję poza UE, co oczywiście nie leży w 
interesie Unii.
Jeśli EFG na być funduszem szybkiego reagowania na nieprzewidywalne i nagłe zmiany w 
gospodarce, to obowiązujące kryteria muszą być proste, a procedura przyznawania i 
otrzymywania środków możliwie najkrótsza. Te zasady niezwykle trudno odnaleźć w 
projekcie Komisji, jednak niektóre udoskonalenia proponowane przez komisję ITRE idą 
właśnie we wskazanym kierunku.

Zdaniem sprawozdawcy ważnym elementem procesu opracowania, a następnie 
wykorzystywania EFG musi być aktywny udział nie tylko pracodawców i instytucji 
poszczególnych państw członkowskich, ale również partnerów społecznych. Po konsultacjach 
z nimi ich stanowiska powinny być uwzględniane w procesie decyzyjnym. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na grupę pracowników, którzy ze względu na wiek borykają się z większymi 
problemami na rynku pracy, zwłaszcza że w UE grupa ta stale się powiększa. Osoby w wieku 
około 50 lat z trudem znajdują zatrudnienie, a dotyczy to również zmiany kategorii 
zawodowej. W opinii sprawozdawcy nie należy jednak ustalać ścisłej granicy 50 lat, 
ponieważ spektrum problemów związanych ze zmianą lub utratą zatrudnienia dotyczy osób w 
większym przedziale wiekowym zbliżonym do tej granicy. Na kwestię tę nakłada się ponadto 
specyfika różnych zawodów, w których wbrew powszechnej opinii obniża się granica wieku 
tzw. starszych i mniej potrzebnych pracowników. Zmiany w pierwotny projekcie są również 
próbą uwzględnienia krajowych rozwiązań dotyczących na przykład przechodzenia na 
emeryturę.

Sprawozdawca komisji ITRE jest przekonany, że istotnym warunkiem istnienia i stosowania 
EFG musi odpowiednia i obiektywna ocena skuteczności tego narzędzia w stosunku do 
pierwotnych zamiarów, a w razie potrzeby korekta kryteriów (w tym zwiększenie budżetu) w 
oparciu o zdobyte doświadczenia, aby EFG nie stał się tylko formalnym narzędziem 
wymagającym obsługi administracyjnej, nieprzynoszącym potrzebnych efektów państwom 
członkowskim UE i ich mieszkańcom.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

(2) EGF turėtų teikti konkrečią vienkartinę 
pagalbą darbuotojams dėl rimto ekonomikos 
sutrikdymo nukenčiančiose vietovėse ar 

(2) W związku z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w 
sprawie ram politycznych dla wzmocnienia 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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sektoriuose, siekdama palengvinti jų 
reintegraciją į darbo rinką;

przemysłu UE – w kierunku bardziej 
zintegrowanego podejścia do polityki 
przemysłowej, w której z zadowoleniem 
przyjęto utworzenie EFG i nalegano, aby 
celem EFG było udzielanie pomocy w 
poszukiwaniu nowego zatrudnienia 
pracownikom zwalnianym w wyniku 
globalizacji, EFG powinien zapewniać 
konkretne jednorazowe wsparcie w celu 
ułatwienia reintegracji zawodowej 
pracowników w sektorach lub dziedzinach 
przeżywających wstrząs spowodowany 
poważnymi zakłóceniami gospodarczymi.

Pagrindimas

Podczas głosowania w dniu 4 lipca 2006 r., dotyczącego sprawozdania pt. „Ramy polityczne 
dla wzmocnienia przemysłu UE – w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki 
przemysłowej” (sprawozdawca Joan Calabuig Rull), Parlament Europejski przyjął w 
poprawce do punktu 33 sformułowanie: „[PE] z zadowoleniem przyjmuje [powstanie EFG]”.

Pakeitimas 2
2 straipsnio introductory dalis

EGF finansinė parama teikiama, kai dėl 
esminių struktūrinių pasaulio prekybos 
pokyčių patiriamas didelis ekonomikos 
sutrikdymas, ypač smarkiai auga importas į 
ES, laipsniškai mažėja ES rinkos dalis tam 
tikrame sektoriuje arba veikla perkeliama į 
trečiąsias šalis ir dėl šių priežasčių:

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 do 
innego państwa członkowskiego UE o 
niższych kosztach siły roboczej, skutkiem 
czego jest:

Pagrindimas

Pierwotne kryterium mogłoby skłaniać spółki do przenoszenia działalności do państw trzecich 
zamiast do państw członkowskich UE, co jest sprzeczne z polityką UE. Zasada, że pomocy 
udziela się tylko w przypadku przenoszenia działalności poza UE, mogłaby budzić poczucie 
niesprawiedliwego traktowania pracowników zwolnionych w wyniku przeniesienia 
działalności lub restrukturyzacji wewnątrz UE. Kryterium powinno odzwierciedlać istniejące 
dysproporcje stopnia rozwoju gospodarczego państw członkowskich UE i uwzględniać 
przygotowywane rozszerzenie Unii.
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Pakeitimas 3
2 straipsnio a punktas

(a) įmonė atleidžia mažiausiai 1 000
darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus 
tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies 
įmonėse, regione, kuriame pagal NUTS III 
lygį nedarbas yra didesnis nei ES ar šalies 
vidurkis;

(a) co najmniej 250 zwolnień w 
przedsiębiorstwie, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców, u 
producentów znajdujących się poniżej w 
łańcuchu dostaw lub u usługodawców 
przedsiębiorstwa, w regionie NUTS III, w 
którym bezrobocie jest wyższe niż średnia 
UE lub średnia krajowa;

Pagrindimas

Warunek 1 000 zwolnień wydaje się trudny do spełnienia, jeżeli chcemy zachować równy 
dostęp małych i średnich przedsiębiorstw. Kryterium to nadmiernie ogranicza również szanse 
mniejszych państw członkowskich UE.

Pakeitimas 4
2 straipsnio b punktas

(b) per šešių mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietas atleidžia 
mažiausiai 1 000 darbuotojų sektoriuje, kuris 
pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 1 %
regioninio užimtumo pagal NUTS II lygį.

(b) per šešių mėnesių laikotarpį įmonė ar 
kelios įmonės kuriame nors sektoriuje 
mažindamos darbo vietas atleidžia 
mažiausiai 500 darbuotojų sektoriuje, kuris 
pagal NACE 2 lygį sudaro mažiausiai 0,5 %
regioninio užimtumo pagal NUTS II lygį.

Pagrindimas

Warunek 1 000 zwolnień wydaje się trudny do spełnienia, jeżeli chcemy zachować równy 
dostęp małych i średnich przedsiębiorstw. Kryterium to nadmiernie ogranicza również szanse 
mniejszych państw członkowskich UE. Środki z EFG powinny przede wszystkim służyć 
poprawie sytuacji na obszarach najpoważniej dotkniętych bezrobociem, aby nie pogłębiały się 
nierówności między regionami.

Pakeitimas 5
3 straipsnio a punktas

(a) aktyvias darbo rinkos priemones, 
pavyzdžiui, pagalbą ieškant darbo, profesinį 
orientavimą, konkretiems poreikiams 
pritaikytą mokymą ir perkvalifikavimą, 

(a) aktywne środki rynku pracy, takie jak 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo 
zawodowe, dostosowane szkolenia, 
podnoszenie kwalifikacji i 
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įskaitant IRT įgūdžius, pagalbą atleistiems 
asmenims įsidarbinti, verslumo skatinimą 
arba pagalbą dirbti savarankiškai;

przekwalifikowanie, włącznie z 
umiejętnościami w zakresie technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), 
pomoc w reorientacji zawodowej oraz 
promowanie przedsiębiorczości lub pomoc 
w samozatrudnieniu, oraz środki 
towarzyszące;

Pagrindimas

Ważne jest, aby aktywnym środkom towarzyszyły uzupełniające formy pomocy, jak na 
przykład opieka nad dziećmi w czasie przygotowania zawodowego i przekwalifikowania 
pracowników, co ma szczególne znaczenie dla kobiet i samotnych rodziców. Podnoszenie 
kwalifikacji jest często prostsze, a może również wymagać mniejszych kosztów niż 
przekwalifikowanie, a przy tym – na przykład w dyscyplinach technicznych – jest pożądane na 
rynku pracy.

Pakeitimas 6
3 straipsnio b punktas

(b) specialius laikinus pajamų priedus, 
pavyzdžiui, pašalpas, gaunamas darbo 
paieškos metu, mobilumo pašalpas, išmokas 
asmenims, lankantiems kursus; ir laikinas 
atlyginimų priemokas vyresniems nei 
50 metų darbuotojams, sutinkantiems grįžti į 
darbo rinką už mažesnį atlyginimą.

(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 starszych pracowników, 
z uwzględnieniem specyfiki zawodowej i 
krajowej.

Pagrindimas

Pracownicy nie powinni być motywowani do powrotu na rynek pracy za niższe 
wynagrodzenie tymczasowymi dodatkami do zarobków, które nie dają perspektyw na dłuższy 
okres. Nie powinno się ustanawiać sztywnej granicy wiekowej (50 lat), ponieważ pracownicy 
stający przed problemem zaistnienia na rynku pracy należą do szerszego przedziału 
wiekowego, w zależności od specyficznych warunków danego zawodu i kraju.

Pakeitimas 7
5 straipsnio 1 dalis

1. Per dešimties savaičių laikotarpį nuo tos 
dienos, kai įvykdomos 2 straipsnyje 
nustatytos sąlygos pasinaudoti EGF parama, 
valstybė narė teikia paraišką Komisijai EGF 

1. Po spełnieniu warunków uzyskania 
pomocy z EFG określonych w art. 2 
państwo członkowskie bezzwłocznie 
informuje Komisję, a następnie przedkłada 
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paramai gauti. wniosek o wkład z EFG w okresie 10 
tygodni od dnia, w którym spełnione są 
warunki określone w art. 2 dla uruchomienia 
EFG.

Pagrindimas

Zaproponowana zmiana ma przyspieszyć przygotowanie, a przez to umożliwić również 
szybsze stosowanie EFG, zgodnie z intencją, aby EFG był środkiem szybkiego reagowania na 
wstrząsy spowodowane zmianami w strukturze światowego handlu jako całości. Zapewni 
ponadto lepszy wgląd w zapotrzebowanie na środki finansowe z EFG.

Pakeitimas 8
5 straipsnio 2 dalies f punktas

(f) Tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi su 
socialiniais partneriais;

(f) Tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi su 
socialiniais partneriais, oraz ich stanowiska;

Pagrindimas

Proponowana zmiana zwiększa rolę partnerów społecznych, ich zainteresowanie, a także 
współodpowiedzialność za procesy decyzyjne dotyczące podziału środków w EFG.

Pakeitimas 9
6 straipsnio 2 dalis

2. EGF parama papildys valstybių narių 
veiksmus nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygiu.

2. EGF parama papildys valstybių narių 
veiksmus nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygiu, a także pomoc strukturalną 
przyznawaną z innych mechanizmów 
finansowych Wspólnoty.

Pagrindimas

Pierwotne sformułowanie niewystarczająco odzwierciedla intencję, aby EFG uzupełniał 
istniejące działania polityczne i mechanizmy finansowe Wspólnoty mające reagować na 
rozwój gospodarki światowej.

Pakeitimas 10
8 straipsnio 1 dalis

10. Komisijos iniciatyva, kai skiriama iki 
0,35 % tų metų finansinių išteklių, EGF 
lėšos gali būti naudojamos finansuoti 

10. Komisijos iniciatyva, kai skiriama iki 
0,30 % tų metų finansinių išteklių, EGF 
lėšos gali būti naudojamos finansuoti 
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stebėsenos, informacijos, administracinės ir 
techninės pagalbos, audito, kontrolės ir 
vertinimo veiklą, būtiną šiam reglamentui 
įgyvendinti.

stebėsenos, informacijos, administracinės ir 
techninės pagalbos, audito, kontrolės ir 
vertinimo veiklą, būtiną šiam reglamentui 
įgyvendinti.

Pagrindimas

Proponowany procent wydaje się nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu z faktem, że w 
funduszach strukturalnych na pomoc techniczną KE w kolejnych okresach przeznaczono 
0,25%, a w Funduszu Solidarności 0,20%.

Pakeitimas 11
10 straipsnio 1 dalis

1. Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 
5 dalį atliktu vertinimu, ypač atsižvelgdama 
į atleidimų dėl darbo vietų mažinimo 
skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas 
išlaidas, kaip įmanoma greičiau nustato 
finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, 
atsižvelgdama į turimus išteklius.

Ši suma negali viršyti 50 % visų 5 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytų apskaičiuotų 
išlaidų.

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, najpóźniej jednak 6 
tygodni od chwili otrzymania wniosku
spełniającego wymagania określone w art. 
5 ust. 2, w granicach dostępnych środków, 
kwotę wkładu finansowego, jeżeli został on 
przyznany.

Ši suma negali viršyti 70 % visų 5 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytų apskaičiuotų 
išlaidų.

Pagrindimas

Zważywszy na cel, jakim jest pomoc UE dla państw członkowskich w rozwiązywaniu pilnych 
przypadków wystąpienia konsekwencji nagłych zmian w strukturze światowego handlu, może 
się zdarzyć, zwłaszcza w małych państwach członkowskich, że nie będzie możliwe 
bezzwłoczne udostępnienie wystarczających środków budżetowych na współfinansowanie. 
Wprowadzenie ostatecznego terminu na decyzję Komisji ma na celu przyspieszenie procedury 
rozpatrywania wniosków o pomoc z EFG.

Pakeitimas 12
12 straipsnio 2 dalis

2. Komisija teikia pasiūlymus dalimis 
biudžeto valdymo institucijai.
Kiekvienų metų liepos 1 d. fonde turi būti 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja 
może przedłożyć organowi budżetowemu 
jednocześnie kilka wniosków.
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likęs bent ketvirtadalis didžiausios EGF 
metinės sumos, kad būtų galima tenkinti iki 
metų pabaigos atsirandančius poreikius.

Kiekvienų metų września 1 d. fonde turi būti 
likęs bent ketvirtadalis didžiausios EGF 
metinės sumos, kad būtų galima tenkinti iki 
metų pabaigos atsirandančius poreikius.

Pagrindimas

Przedkładanie kilku wniosków jednocześnie bez podania powodu grozi niepotrzebnym 
przeciąganiem procedury przyznawania i przyznania pomocy finansowej, co jest sprzeczne z 
intencją EFG jako środka szybkiego reagowania na zaistniałe zmiany w strukturze 
światowego handlu. Przesunięcie terminu na 1 września powinno zapewnić wystarczającą 
ilość środków z EFG do końca roku kalendarzowego.
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