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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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 
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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.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) EFG powinien zapewnić konkretne 
jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia 

(2) W związku z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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reintegracji zawodowej pracowników w 
sektorach lub dziedzinach przeżywających 
wstrząs spowodowany poważnymi 
zakłóceniami gospodarczymi.

sprawie ram politycznych dla wzmocnienia 
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.

Uzasadnienie

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]”.

Poprawka 2
Artykuł 2 część wprowadzająca

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

Uzasadnienie
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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Poprawka 3
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 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,

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
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 (według 
klasyfikacji NACE 2), który reprezentuje co 
najmniej 0,5% zatrudnienia w regionie 
NUTS II.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Artykuł 3 litera a)

(a) aktywne środki rynku pracy, takie jak 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo 
zawodowe, dostosowane szkolenia i 
przekwalifikowanie, włącznie z 

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

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;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
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, oraz zasiłki wyrównawcze do 
wynagrodzenia dla starszych pracowników, 
z uwzględnieniem specyfiki zawodowej i 
krajowej.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7
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 

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

Uzasadnienie
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.

Poprawka 8
Artykuł 5 ustęp 2 litera f)

(f) procedury konsultacji z partnerami 
społecznymi; 

(f) procedury konsultacji z partnerami 
społecznymi oraz ich stanowiska;

Uzasadnienie

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

Poprawka 9
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, a także 
pomoc strukturalną przyznawaną z innych 
mechanizmów finansowych Wspólnoty.

Uzasadnienie

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

Poprawka 10
Artykuł 8 ustęp 1

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 
0,35 % zasobów finansowych dostępnych na 
dany rok, Fundusz może być wykorzystany 
do finansowania monitorowania, informacji, 

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 
0,30% zasobów finansowych dostępnych na 
dany rok, Fundusz może być wykorzystany 
do finansowania monitorowania, informacji, 
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wsparcia administracyjnego i technicznego, 
audytu, kontroli i działań związanych z 
oceną niezbędnych do wdrażania niniejszego 
rozporządzenia.

wsparcia administracyjnego i technicznego, 
audytu, kontroli i działań związanych z 
oceną niezbędnych do wdrażania niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

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%.

Poprawka 11
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 
został on przyznany.
Kwota ta nie może przekraczać 50%
łącznych szacunkowych kosztów, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 lit. d).

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.

Kwota ta nie może przekraczać 70%
łącznych szacunkowych kosztów, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 lit. d).

Uzasadnienie

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.

Poprawka 12
Artykuł 12 ustęp 2

2. Komisja przedkłada organowi 
budżetowemu jednocześnie kilka wniosków.
Każdego roku, w dniu 1 lipca, co najmniej 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja 
może przedłożyć organowi budżetowemu 
jednocześnie kilka wniosków.
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jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty 
Funduszu pozostaje dostępna na pokrycie 
potrzeb pojawiających się do końca roku. 

Każdego roku, w dniu 1 września, co 
najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej 
kwoty Funduszu pozostaje dostępna na 
pokrycie potrzeb pojawiających się do końca 
roku.

Uzasadnienie

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.


