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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (zwanego dalej „EFG”) (2014–2020) zawiera kilka 
pożądanych zmian w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 
1927/20061, w szczególności rozszerzenie zakresu rozporządzenia na zwolnionych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz 
pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej, a także właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek. Jednocześnie we wniosku zaproponowano bardziej złożone zarządzanie EFG; 
nie zapewnia on również w stopniu wystarczającym skuteczności i stabilności działania EFG. W 
niniejszej opinii przyjęto zasadę najkorzystniejszej relacji jakości do ceny – podjęto w niej próbę 
usprawnienia zarządzania EFG z myślą o skuteczniejszym ukierunkowaniu ograniczonych 
zasobów budżetowych UE oraz uzyskaniu większej „europejskiej wartości dodanej”. Czynniki 
uzasadniające poprawki w niniejszej opinii ustawodawczej to – po pierwsze – uproszczenie 
EFG, po drugie – zwiększenie atrakcyjności EFG jako instrumentu wybieranego w państwach 
członkowskich, po trzecie – poprawa wyników reintegracji zawodowej zwolnionych 
pracowników, a po czwarte – zapewnienie dostępności wystarczającej ilości zasobów 
przeznaczonych na szkolenie zwolnionych pracowników, przy uwzględnieniu konsekwencji 
trwającego kryzysu finansowego oraz presji wynikającej z globalizacji.

Zakres

W rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 skoncentrowano się na „pracownikach” jako na 
podstawowej kategorii zatrudnienia dotkniętej globalizacją, dużymi zmianami strukturalnymi 
oraz niespodziewanymi kryzysami. We wniosku Komisji rozszerzono zakres EFG, tak aby 
obejmował nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony i określony, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami (co jest w dużej mierze uzasadnione), lecz 
również rolników, na których wpływ mają międzynarodowe umowy handlowe. W odniesieniu 
do wpływu na budżet można się spodziewać, że wskutek uwzględnienia rolników EFG 
przekształci się z instrumentu dostosowania dla przemysłu w instrument dostosowania dla 
rolnictwa, jako że 5/6 wszystkich funduszy będzie przeznaczone na rolnictwo. Zgodnie z 
uzasadnieniem EFG wciąż będzie funkcjonował poza wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) 
i będzie dysponował maksymalną kwotą 3 mld EUR (wg cen z 2011 r.), przy czym kwota 
przeznaczona na wspieranie rolnictwa może wynosić do 2,5 mld EUR. Włączenie rolnictwa 
skomplikuje zarządzanie funduszem (na równi z DG EMPL zostanie zaangażowana DG AGRI, 
dla wszystkich nowych międzynarodowych umów handlowych konieczne będzie przyjęcie 
nowych aktów delegowanych itd.), przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na 
dostosowanie rolnictwa (co jest podstawowym celem WPR), zmieni pierwotne ukierunkowanie 
EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na 
wysoce przewidywalne okoliczności (konsekwencje międzynarodowych umów handlowych w 
rolnictwie są przewidywalne i jako takie nie są powiązane ze skutkami globalizacji).

Stopa współfinansowania przez Unię

                                               
1 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
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Na mocy obecnej podstawy prawnej EFG podlega zarządzaniu dzielonemu i – zgodnie z zasadą 
dodatkowości – zarówno UE, jak i państwa członkowskie wnoszą wkład wynoszący 50% 
koniecznych środków. W 2009 r. w rozporządzeniu w sprawie EFG wprowadzono tymczasowe 
„odstępstwo związane z kryzysem”, na mocy którego zezwolono państwom członkowskim na 
zwiększenie udziału UE we współfinansowaniu do 65% dla wniosków złożonych do dnia 
31 grudnia 2011 r. Z powodu niemożności osiągnięcia porozumienia w sprawie stałego 
zwiększenia do 65% stopy współfinansowania przez UE zaproponowano „dostosowanie”, 
zgodnie z którym standardowa stopa współfinansowania wynosi 50%, lecz przewidziano 
możliwość zwiększenia stopy współfinansowania do 65% w przypadku tych państw 
członkowskich, w których co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się jako 
region objęty celem konwergencji (PKB dla regionu wynosi poniżej 75% średniej UE). Państwa 
członkowskie – zwłaszcza państwa, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu zadłużenia –
na różnych forach wielokrotnie opowiadały się za stałym zwiększeniem stopy 
współfinansowania przez UE. W rzeczywistości zwiększenie stopy współfinansowania w 2009 r. 
z 50% do 65% było najważniejszym czynnikiem znacznego wzrostu liczby wniosków, a środki 
EFG stały się bardziej atrakcyjne dla państw członkowskich w porównaniu z Europejskim 
Funduszem Społecznym (EFS) i wieloma krajowymi aktywnymi środkami rynku pracy. 

Państwa członkowskie o dużej niestabilności finansowej

Rozporządzenie 1311/2011, zmieniające rozporządzenie 1083/2006 w odniesieniu do niektórych 
przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich 
doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi 
zagrożonych, przewiduje możliwość zwiększenia kwoty współfinansowania przez Unię o 
dziesięć punktów procentowych w celu ułatwienia zarządzania środkami unijnymi, 
przyspieszenia inwestycji w państwach członkowskich oraz maksymalnego i optymalnego 
wykorzystania środków unijnych. Choć rozporządzenie dotyczy przede wszystkim 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Funduszu Spójności, sprawozdawczyni jest zdania, że jego zakres należy rozszerzyć, tak aby 
obejmowało również EFG.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków 
Parlamentu w budżecie na rok 2012 figurują środki w wysokości 50 000 000 EUR w pozycji 
budżetowej EFG 04 05 01. Przypomina, że EFG został stworzony jako osobny specjalny 
instrument z własnymi celami i terminami i że w związku z tym ma prawo do własnych 
środków, co pozwoli uniknąć przesunięć środków z innych linii budżetowych, jak to miało 
miejsce w przeszłości i co mogłoby być szkodliwe dla osiągnięcia celów politycznych EFG.

Sprawozdawczyni ubolewa również nad decyzją Rady dotyczącą zablokowania rozszerzenia 
„odstępstwa związanego z kryzysem”, pozwalającego na zwiększenie do 65% stopy 
współfinansowania przez Unię kosztów programu w przypadku wniosków złożonych po 
terminie 31 grudnia 2011 r. oraz zwraca się do Rady o niezwłoczne ponowne wprowadzenie 
tego środka.

W niniejszej opinii skupiono się na następujących zagadnieniach:
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 wyłączenie sektora rolnictwa z zakresu projektu rozporządzenia ze względu na 
niezgodność z celami rozporządzenia oraz ostateczne skreślenie zaproponowanej linii 
budżetowej dla DG AGRI;
 zwiększenie do 65% stopy współfinansowania przez Unię w przypadku wszystkich 
państw członkowskich bez dostosowania oraz o dodatkowe 10% w przypadku państw 
członkowskich borykających się z poważnymi trudnościami w zakresie stabilności finansowej, 
zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu 1311/2011;
 w następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego Unii –
zwiększenie stosunku wkładu finansowego Unii dla państw członkowskich w formie 
płatności zaliczkowej z 50% do 65%;
 obniżenie progu wniosków z 500 do 200 zwolnień;
 przedłużenie do maksymalnie 2 lat (24 miesięcy) okresu monitorowania ex post w 
celu umożliwienia lepszej ogólnej oceny wspieranych projektów, a w szczególności lepszej 
oceny wskaźnika reintegracji zawodowej.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz 
Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej”1

Parlament Europejski przypomniał, że bez 
wystarczających dodatkowych środków 
finansowych w WRF po 2013 r. Unia nie 
będzie w stanie realizować aktualnych 
priorytetów politycznych, tzn. priorytetów 
związanych ze strategią „Europa 2020”, 
oraz nowych zadań przewidzianych w 
Traktacie z Lizbony ani reagować na 
nieprzewidziane wydarzenia. Parlament 
zwrócił uwagę, że nawet zwiększenie 
zasobów w następnych WRF o co 
najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 
2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu 
przyczynić się do osiągnięcia 
uzgodnionych celów i zobowiązań Unii 
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oraz stosowania zasady solidarności w 
Unii. Wezwał też Radę – jeżeli nie zgadza 
się ona z tym podejściem – do jasnego 
wskazania tych priorytetów politycznych i 
projektów, z których można zupełnie 
zrezygnować pomimo ich udowodnionej 
europejskiej wartości dodanej.
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz 
Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej”1

Parlament Europejski uznał, że 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) sprawdził się jako 
gwarancja solidarności i wsparcia dla 
pracowników zwolnionych z powodu 
niepożądanych skutków globalizacji oraz 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego, i dlatego powinien być 
utrzymany w nowych WRF. Parlament 
Europejski wyraził jednak przekonanie, że 
procedury udzielania wsparcia w ramach 
EFG są zbyt czasochłonne i złożone. 
Wezwał też Komisję do przedstawienia 
propozycji sposobów na uproszczenie i 
skrócenie tych procedur w przyszłości.
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” uznaje się 
rolę EFG jako elastycznego funduszu 
udzielającego wsparcia pracownikom, 
którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak 
najszybszym znalezieniu nowej pracy. W 
okresie obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia 
powinna nadal zapewniać specjalne 
jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia 
reintegracji zawodowej zwolnionych 
pracowników w obszarach, sektorach, na 
terytoriach lub rynkach pracy 
doświadczających gwałtownych 
problemów spowodowanych poważnymi 
zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod 
uwagę cel, jakim jest zapewnianie 
wsparcia w nagłych i niespodziewanych 
okolicznościach, EFG powinien pozostać 
poza WRF.

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” uznaje się 
rolę EFG jako elastycznego funduszu 
udzielającego wsparcia pracownikom, 
którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak 
najszybszym znalezieniu nowej pracy. W 
okresie obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia 
powinna nadal zapewniać specjalne 
jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia 
reintegracji zawodowej zwolnionych 
pracowników w obszarach, sektorach, na 
terytoriach lub rynkach pracy 
doświadczających gwałtownych 
problemów spowodowanych poważnymi 
zakłóceniami gospodarczymi. W świetle 
doświadczenia zdobytego w latach 2007–
2013 należy jednak częściowo zmienić 
zakres stosowania EFG, a także niektóre 
zasady jego uruchamiania. Biorąc pod 
uwagę cel, jakim jest zapewnianie 
wsparcia w nagłych i niespodziewanych 
okolicznościach, pula środków 
finansowych przyznana na EFG powinna
pozostać poza pułapami środków na 
zobowiązania określonymi w WRF na lata 
2014–2020 i uzupełniać je.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: 
nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) 
na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
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społecznej”1 Parlament Europejski uznał 
za kwestię najwyższej wagi utrzymanie 
specjalnych instrumentów (instrumentu 
elastyczności, Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji, Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy
na pomoc nadzwyczajną), które mogą być 
uruchamiane na zasadzie ad hoc, przez 
dalsze upraszczanie zasad ich użycia i 
zapewnienie im dostatecznych środków, a 
także przez ewentualne tworzenie nowych 
instrumentów w przyszłości, oraz był 
zdania, że uruchamianie takich 
dodatkowych źródeł finansowania musi 
być zgodne z metodą unijną.
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG 
powinien zostać poszerzony w celu 
ułatwienia rolnikom dostosowania do 
nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z 
międzynarodowych umów handlowych w 
sektorze rolnym, która prowadzi do 
zmiany lub znacznego dostosowania 
działalności rolniczej rolników. W tym 
celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu 
przez rolników strukturalnej zdolności 
konkurencyjnej lub ułatwia im przejście 
do działalności pozarolniczej.

skreślony

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień. W odniesieniu do 
rolników Komisja powinna określić 
konieczne kryteria w stosunku do skutków 
każdej umowy handlowej.

(6) Aby zachować europejski charakter 
EFG, wniosek o wsparcie powinien być 
składany gdy liczba zwolnień osiągnie 
minimalną wartość progową. W 
odniesieniu do niewielkich rynków pracy, 
takich jak małe państwa członkowskie lub 
regiony peryferyjne, a także w 
wyjątkowych okolicznościach wnioski 
mogą być składane w przypadku mniejszej 
liczby zwolnień.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby skrócić czas wymagany na 
dokonanie oceny wniosków przez Komisję, 
państwa członkowskie powinny składać 
wniosek w swoim języku oraz w jednym z 
języków roboczych instytucji europejskich.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które
zaprzestają działalności oraz rolnicy,
którzy zmieniają lub dostosowują swoją 
działalność do nowej sytuacji rynkowej w 
następstwie umów handlowych, powinni 
być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć 
równy dostęp do EFG niezależnie od 
rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku 
pracy. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia objęci zwolnieniami 
pracownicy zatrudnieni na czas określony i 
pracownicy zatrudnieni przez agencje 
pracy tymczasowej, a także właściciele 
zarządzający małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek, które są 
zmuszone do zaprzestania działalności, 
powinni być traktowani jak zwolnieni 
pracownicy..

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG 
powinien obejmować beneficjentów, na 
których znaczny wpływ wywarły umowy 
dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z 
art. XXIV GATT lub wielostronne 
porozumienia zawarte w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to 
rolników zmieniających lub 
dostosowujących wcześniejszą działalność 

skreślony
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rolną w okresie od parafowania tego 
rodzaju umów handlowych do końca 
trzyletniego okresu liczonego od dnia 
pełnego wprowadzenia ich w życie.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego 
sektora działalności, jak i poza nim. W 
związku z tym włączanie świadczeń 
pieniężnych w skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być (9) Wkłady finansowe z EFG powinny być 
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nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy, mające na celu szybką 
reintegrację zawodową zwolnionych 
pracowników, tak w obrębie pierwotnego
sektora działalności, jak i poza nim, 
również w sektorze rolniczym. W związku 
z tym włączanie świadczeń pieniężnych w 
skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług powinno być 
ograniczone.

nakierowane przede wszystkim na aktywne 
środki rynku pracy ułatwiające 
długotrwałe zatrudnienie, które mają na 
celu szybką reintegrację zawodową 
zwolnionych pracowników, tak w obrębie 
pierwotnego sektora działalności, jak i 
poza nim. W związku z tym włączanie 
świadczeń pieniężnych w skoordynowany 
pakiet zindywidualizowanych usług 
powinno być ograniczone i stanowić 
dodatek do innych środków, za które 
zgodnie z prawem krajowym lub 
umowami zbiorowymi odpowiedzialne są 
państwa członkowskie lub 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do
reintegracji zawodowej lub zaangażowania 
w nowe działania co najmniej 50 %
objętych pomocą pracowników w okresie 
12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania 
skoordynowanego pakietu środków 
aktywnej polityki rynku pracy państwa 
członkowskie powinny preferować te 
środki, które znacząco przyczyniają się do 
zwiększenia szans zwolnionych 
pracowników na zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do
osiągnięcia, w miarę możliwości, 
długotrwałego i stałego zatrudnienia lub 
zaangażowania w nowe działania co 
najmniej 50% objętych pomocą 
pracowników w okresie 12 miesięcy od 
daty złożenia wniosku.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu skutecznego i szybkiego (11) W celu skutecznego i szybkiego 
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wspierania zwolnionych pracowników 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski. Dostarczanie 
dodatkowych informacji powinno mieć 
charakter wyjątkowy i być ograniczone w 
czasie.

wspierania zwolnionych pracowników 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby przedstawiać 
kompletne wnioski. Dostarczanie 
dodatkowych informacji powinno mieć 
charakter wyjątkowy i być ograniczone w 
czasie. Zachęca się państwa członkowskie 
i Komisję Europejską do ścisłej 
współpracy w celu przestrzegania 
terminów rozpatrywania wniosków o 
uruchomienie środków, o których mowa w 
art. 8.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami wkłady finansowe z 
EFG nie powinny zastępować środków 
wsparcia, które są dostępne dla 
zwolnionych pracowników w ramach 
unijnych funduszy strukturalnych lub 
innych polityk i programów unijnych.

(12) Zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansami wkłady finansowe z 
EFG nie powinny zastępować czy też 
powielać środków wsparcia, które są 
dostępne dla zwolnionych pracowników w 
ramach unijnych funduszy strukturalnych 
lub innych polityk i programów unijnych.
EFG powinien udzielać wyłącznie 
ograniczonego, jednorazowego wsparcia, 
podczas gdy w ramach innych obszarów 
polityki i programów Unii powinno być 
udzielane wsparcie długotrwałe.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania
będzie dostosowywany, przy 

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności 
z pracownikami na poziomie unijnym nie 
został utrudniony przez brak środków na 
współfinansowanie ze strony państw 
członkowskich, poziom współfinansowania
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standardowym poziomie wkładu w koszt 
pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, 
z możliwością podniesienia tego wkładu 
do poziomu 65 % w przypadku wniosków 
złożonych przez państwa członkowskie, na 
których terytorium co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych.

powinien wynosić do 65%.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie – zwłaszcza państwa, dla których skutki kryzysu zadłużenia były bardzo 
dotkliwe – wielokrotnie opowiadały się za stałym zwiększeniem stopy współfinansowania przez 
UE. W rzeczywistości zwiększenie stopy współfinansowania w 2009 r. z 50% do 65% było 
najważniejszym czynnikiem znacznego wzrostu liczby wniosków, a środki EFG stały się bardziej 
atrakcyjne dla państw członkowskich w porównaniu z Europejskim Funduszem Społecznym 
(EFS) i wieloma krajowymi aktywnymi środkami rynku pracy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu ułatwienia wdrażania 
niniejszego rozporządzenia wydatki 
powinny być kwalifikowalne od dnia, w 
którym państwo członkowskie ponosi 
wydatki administracyjne związane z 
wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w 
którym państwo członkowskie rozpoczyna 
świadczenie zindywidualizowanych usług, 
a w przypadku rolników począwszy od 
daty określonej w dokumencie Komisji, 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 
września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku. Wkład finansowy przekazany w 
okresie pozostałym do końca roku należy 
przydzielić, uwzględniając ogólny limit na 
wsparcie dla rolników ustanowiony w 
wieloletnich ramach finansowych.

(16) Należy zapewnić, by w dniu 
1 września każdego roku co najmniej jedna 
czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG 
pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się w ostatnich miesiącach 
roku.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby pokryć potrzeby powstałe przede 
wszystkim w pierwszych miesiącach 
każdego roku, kiedy to możliwości 
dokonania przesunięć środków z innych 
pozycji budżetowych są szczególnie 
utrudnione, w rocznej procedurze 
budżetowej należy udostępnić 
odpowiednią kwotę środków na płatności 
w pozycji budżetowej na EFG.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W interesie zwolnionych 
pracowników państwa członkowskie oraz 
instytucje unijne zaangażowane w proces 
podejmowania decyzji dotyczących EFG 
powinny dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia czasu trwania procedur oraz 
ich uproszczenia.

(18) W interesie zwolnionych 
pracowników pomoc powinna być 
dynamiczna i udostępniana możliwie 
szybko i skutecznie. Państwa
członkowskie oraz instytucje unijne 
zaangażowane w proces podejmowania 
decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć 
wszelkich starań w celu ograniczenia czasu 
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trwania procedur oraz ich uproszczenia, 
aby zapewnić sprawne i szybkie 
podejmowanie decyzji w sprawie 
uruchamiania środków z EFG.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu umożliwienia stałego 
monitorowania przez Komisję wyników 
uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa 
członkowskie powinny składać 
sprawozdania okresowe i sprawozdanie 
końcowe z wdrażania EFG.

(19) W celu umożliwienia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawowania kontroli 
politycznej a Komisji stałego 
monitorowania wyników uzyskanych 
dzięki pomocy EFG, państwa 
członkowskie powinny składać w 
odpowiednim czasie sprawozdania 
okresowe i sprawozdanie końcowe z 
wdrażania EFG.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte 
w stopniu wystarczającym przez państwa 
członkowskie, natomiast z uwagi na ich 
skalę i skutki możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości, o której mowa w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(21) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte 
w stopniu wystarczającym przez państwa 
członkowskie, natomiast z uwagi na ich 
skalę i skutki możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości, o której mowa w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów, należy je zatem 
uwzględnić w odpowiedniej pozycji 
budżetowej.



AD\916535PL.doc 17/34 PE487.691v02-00

PL

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją, umowami 
handlowymi mającymi wpływ na 
rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem 
oraz zapewnienie wsparcia finansowego w 
celu szybkiej reintegracji zawodowej lub 
zmiany, bądź dostosowania, działalności
rolniczej.

Celem EFG jest przyczynienie się do 
wzrostu i rozwoju gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i włączenia 
społecznego w Unii Europejskiej poprzez 
umożliwienie Unii wykazania solidarności 
z pracownikami zwolnionymi – lub 
osobami uważanymi za takie w 
rozumieniu niniejszego rozporządzenia –
w wyniku poważnych zmian 
strukturalnych w kierunkach światowego 
handlu spowodowanych globalizacją lub 
nieoczekiwanym kryzysem oraz 
zapewnienie wsparcia finansowego w celu
ich szybkiego powrotu na stabilne i trwałe 
miejsca pracy o wysokiej jakości lub 
zmiany bądź dostosowania prowadzonej 
przez nich działalności.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50 % pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe stabilne 
zatrudnienie w ciągu roku od daty 
wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań 
korzystających z wkładu finansowego 
funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 
50% pracowników uczestniczących w tych 
działaniach znalazło nowe długotrwałe 
i stabilne zatrudnienie w ciągu roku od 
daty wniosku.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub 
dostosowują swoją wcześniejszą 
działalność rolniczą w okresie 
następującym po parafowaniu przez Unię 
umowy handlowej zawierającej środki 
liberalizacji handlu w danym sektorze 
rolnym, a przed końcem trzyletniego 
okresu liczonego od dnia pełnego 
wprowadzenia w życie tych środków, i pod 
warunkiem że doprowadziły one do 
znacznego wzrostu przywozu do Unii 
produktu lub produktów rolnych przy 
znacznym spadku cen tych produktów na 
poziomie Unii lub, w odpowiednich 
przypadkach, na poziomie krajowym lub 
regionalnym.

skreślona

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG,
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek (w tym 
rolników) oraz wszystkich 
współpracujących członków gospodarstwa 
domowego w przypadku rolników, pod 
warunkiem że produkowali produkty 
objęte daną umową handlową, przed 

(d) „pracownik” oznacza właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek oraz 
wszystkich członków gospodarstwa 
domowego współpracujących w 
przedsiębiorstwie, pod warunkiem że byli 
zaangażowani w działalność bezpośrednio 
dotkniętą pogorszeniem się lokalnej, 
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wejściem w życie środków dotyczących 
danego sektora.

regionalnej lub krajowej sytuacji 
gospodarczej.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po 
parafowaniu umowy handlowej i na 
podstawie informacji, danych i analiz, 
którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że 
warunki udzielenia wsparcia zgodnie z 
art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną 
spełnione dla znacznej liczby rolników, 
wówczas przyjmuje ona akty delegowane 
zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące 
się sektory lub produkty, określając w 
stosownych przypadkach dotknięte 
obszary geograficzne, określając 
maksymalne kwoty potencjalnego 
wsparcia na poziomie Unii, okresy 
odniesienia i warunki kwalifikowalności 
dla rolników, a także terminy 
kwalifikowalności wydatków, jak również 
określając termin składania wniosków i, 
jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie 
z art. 8 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 27



PE487.691v02-00 20/34 AD\916535PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub w przypadku 
rolników dostosowują swoją poprzednią 
działalność, sytuacje takie do celów 
niniejszego rozporządzenia traktowane są 
jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek zmieniają lub dostosowują swoją 
poprzednią działalność, sytuacje takie do 
celów niniejszego rozporządzenia 
traktowane są jako zwolnienia.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek (włączając rolników), zwolnienia 
liczy się bądź od daty zaprzestania 
działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi, bądź od daty 
określonej przez Komisję w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli 
zarządzających małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami oraz osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek zwolnienia liczy się bądź od daty 
zaprzestania działalności, spowodowanego 
którymkolwiek z warunków określonych w 
art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami 
krajowymi lub przepisami 
administracyjnymi.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie składające wniosek 
może świadczyć współfinansowane przez 
EFG zindywidualizowane usługi na rzecz 
objętych zwolnieniami pracowników, do 
których mogą należeć:

Państwo członkowskie składające wniosek 
może świadczyć współfinansowane przez 
EFG zindywidualizowane usługi na rzecz 
objętych zwolnieniami pracowników, do 
których mogą należeć:

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie 
z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 
ust. 1, 2 lub 3;

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie 
z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 
ust. 1 lub 2;

(b) pracownicy zwolnieni przed lub po 
okresie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) 
lub ust. 2, w przypadkach gdy wniosek na 
mocy art. 4 ust. 2 stanowi odstępstwo od 
kryteriów zawartych w art. 4 ust. 1 lit. a);

(b) pracownicy zwolnieni przed lub po 
okresie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) 
lub ust. 2, w przypadkach gdy wniosek na 
mocy art. 4 ust. 2 stanowi odstępstwo od 
kryteriów zawartych w art. 4 ust. 1 lit. a).

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący 
wcześniejszą działalność rolną w 
następstwie parafowania przez Unię 
Europejską umowy handlowej, o której 
mowa w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy może być przekazany na 
aktywne środki rynku pracy, które 
stanowią część skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, mających na 
celu ułatwienie reintegracji zawodowej 

Wkład finansowy może być przekazany na 
aktywne środki rynku pracy, które 
stanowią część skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, mających na 
celu ułatwienie reintegracji zawodowej 
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zwolnionych pracowników objętych 
pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia 
lub działalności na własny rachunek, bądź 
też w przypadku rolników zmianę lub 
dostosowanie ich poprzedniej działalności.
Skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług może 
obejmować w szczególności:

zwolnionych pracowników objętych 
pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia 
lub działalności na własny rachunek, bądź 
też zmianę lub dostosowanie ich 
poprzedniej działalności. Skoordynowany 
pakiet zindywidualizowanych usług może 
obejmować w szczególności:

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do 
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w 
tym świadczenia dla opiekunów lub usługi 
w zakresie zastępstwa w gospodarstwie 
rolnym). Środki te ograniczone są do czasu 
trwania udokumentowanego aktywnego 
poszukiwania pracy, uczenia się przez całe 
życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, 
takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, 
skierowane do pracodawców zachęty do
zatrudniania, dodatki na koszty 
przeniesienia, dodatki na utrzymanie lub 
dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia 
dla opiekunów). Środki te ograniczone są 
do czasu trwania udokumentowanego 
aktywnego poszukiwania pracy, uczenia 
się przez całe życie lub odbywania 
szkoleń;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środki ograniczone w czasie mające 
na celu zachęcenie zwłaszcza młodych 
pracowników do zdobycia wyższego 
wykształcenia.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, uruchamiających działalność 
gospodarczą i zmieniających lub 
dostosowujących działalność nie mogą 
przekraczać 35 000 EUR.

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, uruchamiających działalność 
gospodarczą i zmieniających lub 
dostosowujących działalność na ogół nie 
mogą przekraczać 35 000 EUR.

Uzasadnienie

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 -– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek w terminie 12
tygodni od dnia, w którym spełnione 
zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 
lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, 
przed terminem określonym przez Komisję 
zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych okolicznościach 
państwo członkowskie może uzupełnić 
wniosek o informacje dodatkowe w 
terminie sześciu miesięcy od daty jego 
złożenia, po czym Komisja dokonuje 
oceny wniosku w oparciu o dostępne 
informacje. Komisja kończy ocenę 
wniosku w terminie dwunastu tygodni od 
daty otrzymania kompletnego wniosku lub 
w przypadku gdy wniosek jest 
niekompletny, sześciu miesięcy od daty 

1. Państwo członkowskie przedstawia 
Komisji kompletny wniosek, sporządzony
w swoim języku i jednym z języków 
roboczych instytucji europejskich, w
terminie 10 tygodni od dnia, w którym 
spełnione zostały kryteria określone w art. 
4 ust. 1 lub 2. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych okolicznościach państwo 
członkowskie może uzupełnić wniosek o 
informacje dodatkowe w terminie czterech
miesięcy od daty jego złożenia, po czym 
Komisja dokonuje oceny wniosku w 
oparciu o dostępne informacje. Komisja 
kończy ocenę wniosku w terminie
dziewięciu tygodni od daty otrzymania 
kompletnego wniosku lub w przypadku 
gdy wniosek jest niekompletny, pięciu
miesięcy od daty pierwszego wniosku, w 
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pierwszego wniosku, w zależności od tego, 
który termin jest wcześniejszy.

zależności od tego, który termin jest 
wcześniejszy. Komisja Europejska i 
państwa członkowskie dokładają 
wszelkich starań, by bezwzględnie 
przestrzegać tych terminów.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi 
nieoczekiwanym kryzysem lub nową 
sytuacją rynkową w sektorze rolnym w 
państwie członkowskim, wynikającymi z 
umowy handlowej parafowanej przez 
Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV 
GATT lub wielostronnym porozumieniem 
zawartym w ramach Światowej 
Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c). 
Analiza ta opiera się na informacjach
statystycznych i innych informacjach, na 
poziomie najodpowiedniejszym dla 
wykazania, że spełnione zostały kryteria 
interwencji określone w art. 4;

(a) uzasadnioną analizę związku między 
zwolnieniami a poważnymi zmianami 
strukturalnymi w kierunkach światowego 
handlu, lub poważnymi zakłóceniami 
gospodarki lokalnej, regionalnej lub 
krajowej, spowodowanymi 
nieoczekiwanym kryzysem. Analiza ta 
opiera się na informacjach statystycznych i 
innych informacjach, na poziomie 
najodpowiedniejszym dla wykazania, że 
spełnione zostały kryteria interwencji 
określone w art. 4;

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) w stosownych przypadkach, wszelkie 
dalsze wymogi, jakie mogą zostać 
ustanowione w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy jest ograniczony do 
tego, co jest niezbędne, aby zapewnić 
solidarność i wsparcie dla indywidualnych 
zwolnionych pracowników. Działania 
wspierane przez EFG są zgodne z 
przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z 
przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

2. Wkład finansowy jest ograniczony do 
tego, co jest niezbędne, aby zapewnić 
solidarność i tymczasowe, jednorazowe
wsparcie dla indywidualnych zwolnionych 
pracowników. Działania wspierane przez 
EFG są zgodne z przepisami unijnymi i 
krajowymi, w tym z przepisami 
dotyczącymi pomocy państwa.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwo członkowskie składające 
wniosek zapewnia, by konkretne działania, 
na które przeznaczony jest wkład 
finansowy, nie były wspierane przy 

4. Państwo członkowskie składające 
wniosek zapewnia, by konkretne działania, 
na które przeznaczony jest wkład 
finansowy, nie były wspierane przy 
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wykorzystaniu innych instrumentów 
finansowych Unii.

wykorzystaniu innych instrumentów 
finansowych Unii, zapobiegając tym 
samym narażaniu na szwank 
długoterminowych programów, takich jak 
programy związane z funduszami 
strukturalnymi, a w szczególności z 
Europejskim Funduszem Społecznym 
(EFS).

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 
0,5 % maksymalnej rocznej kwoty EFG, 
fundusz może być wykorzystany do 
finansowania przygotowania, 
monitorowania, gromadzenia danych i 
tworzenia bazy wiedzy istotnej dla 
wdrażania EFG. Może być on także 
wykorzystywany do finansowania wsparcia 
administracyjnego i technicznego, działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, a 
także audytu, kontroli oraz działań 
związanych z oceną, niezbędnych do 
wdrażania niniejszego rozporządzenia.

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 
0,5% maksymalnej rocznej kwoty EFG, 
fundusz może być wykorzystany do 
finansowania przygotowania, 
monitorowania, gromadzenia danych i 
tworzenia bazy wiedzy istotnej dla 
wdrażania EFG oraz do upowszechniania 
najlepszych praktyk w poszczególnych 
państwach członkowskich. Może być on 
także wykorzystywany do finansowania 
wsparcia 
administracyjnego i technicznego, działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, a 
także audytu, kontroli oraz działań 
związanych z oceną, niezbędnych do 
wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystania, monitorowania i oceny 
EFG. Komisja może również dostarczać 
informacji na temat korzystania z EFG 

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje 
dostarczanie państwom członkowskim 
informacji i wskazówek dotyczących 
wykorzystania, monitorowania i oceny 
EFG. Komisja musi również dostarczać 
informacji na temat korzystania z EFG 
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europejskim i krajowym partnerom 
społecznym.

europejskim i krajowym partnerom 
społecznym.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek dostarcza informacji o 
finansowanych działaniach i upowszechnia 
je. Informacje kierowane są do 
zainteresowanych pracowników, władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych, mediów i do szerokich 
kręgów społeczeństwa. Podkreślają one
rolę Unii Europejskiej i zapewniają
widoczność wkładu z EFG.

1. Państwo członkowskie składające 
wniosek dostarcza informacji o 
finansowanych działaniach i upowszechnia 
je w odpowiednim czasie. Informacje 
kierowane są do zainteresowanych 
pracowników, władz lokalnych i 
regionalnych, partnerów społecznych, 
mediów i do szerokich kręgów 
społeczeństwa. Podkreśla się w nich rolę 
Unii Europejskiej i zapewnia widoczność 
wkładu z EFG, pokazując tym samym 
wartość dodaną Unii i pomagając Komisji 
w gromadzeniu danych w celu 
zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja tworzy stronę internetową 
dostępną we wszystkich językach Unii, 
zawierającą informacje na temat EFG, 
wskazówki dotyczące przedkładania 
wniosków oraz informacje dotyczące 
przyjętych i odrzuconych wniosków, a 
także podkreślającą rolę władzy 
budżetowej.

2. Komisja aktualizuje w sposób przyjazny 
użytkownikom specjalną stronę 
internetową dostępną we wszystkich 
językach Unii, zawierającą aktualne
informacje i dane dotyczące wdrożenia w 
odniesieniu do EFG od jego powstania, 
wskazówki dotyczące przedkładania 
wniosków oraz informacje dotyczące 
przyjętych i odrzuconych wniosków, a 
także podkreślającą rolę władzy 
budżetowej.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą pracowników, 
proponowane działania i szacunkowe 
koszty, ocenia i proponuje w możliwie 
najkrótszym terminie kwotę ewentualnego 
wkładu finansowego, który może zostać 
przyznany w ramach dostępnych środków.
Kwota ta nie może przekraczać 50 %
całości szacowanych kosztów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych 
kosztów w przypadku wniosków złożonych 
przez państwo członkowskie, na 
terytorium którego co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych. Komisja oceni 
tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy 
uzasadnione jest współfinansowanie na 
poziomie 65 %.

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą pracowników, 
proponowane działania i szacunkowe 
koszty, ocenia i proponuje w możliwie 
najkrótszym terminie kwotę ewentualnego 
wkładu finansowego, który może zostać 
przyznany w ramach dostępnych środków.
Kwota ta nie może przekraczać 65%
całości szacowanych kosztów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. e).

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3. W przypadku rolników, wydatki 
kwalifikują się do wsparcia od dnia 

Wydatki kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego, począwszy od 
terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), 
od których państwo członkowskie 
rozpoczyna świadczenie 
zindywidualizowanych usług na rzecz 
pracowników objętych pomocą lub ponosi 
wydatki administracyjne na wdrażanie 
EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 
3.
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podanego w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 4 ust. 3.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że warunki 
uruchomienia EFG zostały spełnione, 
przedstawia wniosek w sprawie jego 
wykorzystania. Decyzja o uruchomieniu 
środków z EFG podejmowana jest 
wspólnie przez oba organy władzy 
budżetowej. Rada stanowi większością 
kwalifikowaną, a Parlament Europejski 
stanowi większością głosów jego członków 
i trzech piątych głosów oddanych.

Jeżeli Komisja uzna, że warunki 
uruchomienia EFG zostały spełnione, 
przedstawia wniosek w sprawie jego 
wykorzystania. Decyzja o uruchomieniu 
środków z EFG podejmowana jest 
wspólnie przez oba organy władzy 
budżetowej w terminie najwyżej jednego 
miesiąca od przedstawienia im sprawy.
Rada stanowi większością kwalifikowaną, 
a Parlament Europejski stanowi 
większością głosów jego członków i trzech 
piątych głosów oddanych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równocześnie z przedstawieniem wniosku 
dotyczącego decyzji w sprawie 
uruchomienia EFG Komisja przedstawia 
obydwu organom władzy budżetowej 
wniosek dotyczący przesunięcia środków 
do odpowiednich pozycji budżetowych. W 
przypadku braku porozumienia wszczęta 
zostaje procedura rozmów trójstronnych.

Równocześnie z przedstawieniem wniosku 
dotyczącego decyzji w sprawie 
uruchomienia EFG Komisja przedstawia 
obydwu organom władzy budżetowej 
wniosek dotyczący przesunięcia środków 
do odpowiednich pozycji budżetowych.
Przesunięć tych dokonuje się zgodnie z 
priorytetami budżetowymi, zarówno 
rocznymi, jak i długoterminowymi. W 
przypadku braku porozumienia wszczęta 
zostaje procedura rozmów trójstronnych.

Poprawka 47
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W następstwie wejścia w życie decyzji 
w sprawie wkładu finansowego zgodnie z 
art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu 
członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 
dni wkład finansowy w formie płatności 
zaliczkowej w wysokości co najmniej 50 
% wkładu finansowego Unii dla państwa 
członkowskiego, a następnie ewentualne 
dalsze płatności pośrednie i końcowe.
Płatność zaliczkową rozlicza się w 
momencie zamknięcia wkładu 
finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

1. W następstwie wejścia w życie decyzji 
w sprawie wkładu finansowego zgodnie z 
art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu 
członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 
dni wkład finansowy w formie płatności 
zaliczkowej w wysokości co najmniej 60%
wkładu finansowego Unii dla państwa 
członkowskiego, a następnie ewentualne 
dalsze płatności pośrednie i końcowe.
Płatność zaliczkową rozlicza się w 
momencie zamknięcia wkładu 
finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż 15 miesięcy po dacie 
wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, lub w 
terminie określonym w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 
ust. 3 państwo członkowskie przedstawia 
Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie 
wdrażania wkładu finansowego, w tym 
dotyczące finansowania, czasu i rodzaju 
działań już przeprowadzonych oraz 
poziomu reintegracji zawodowej lub 
związanej z nową działalnością 
osiągniętego 12 miesięcy po dacie 
wniosku.

1. Nie później niż 12 miesięcy po dacie 
wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, państwo 
członkowskie przedstawia Komisji 
sprawozdanie okresowe w sprawie 
wdrażania wkładu finansowego, w tym 
dotyczące finansowania, czasu i rodzaju 
działań już przeprowadzonych oraz 
poziomu reintegracji zawodowej lub 
związanej z nową działalnością 
osiągniętego 12 miesięcy po dacie 
wniosku.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie 
co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności w ramach 
niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich 
dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje 
się głównie na wynikach osiągniętych 
przez EFG i zawiera w szczególności 
informacje dotyczące złożonych 
wniosków, przyjętych decyzji, 
finansowanych działań, w tym ich 
komplementarności z działaniami 
finansowanymi z innych unijnych 
funduszy, przede wszystkim z 
Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), oraz informacje dotyczące 
likwidacji przyznanego wkładu 
finansowego. Powinno ono dokumentować 
również przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie 
co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności w ramach 
niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich 
dwóch latach oraz porównuje je z danymi 
z czasu utworzenia EFG. Sprawozdanie 
koncentruje się głównie na wynikach 
osiągniętych przez EFG i zawiera w 
szczególności informacje dotyczące 
złożonych wniosków, przyjętych decyzji, 
finansowanych działań, w tym ich 
komplementarności z działaniami 
finansowanymi z innych unijnych 
funduszy, przede wszystkim z 
Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS), oraz informacje dotyczące 
likwidacji przyznanego wkładu 
finansowego. Powinno ono dokumentować 
również przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) do dnia 30 czerwca 2018 r. ocenę 
śródokresową dotyczącą efektywności i 
trwałości uzyskanych wyników;

(a) do dnia 30 czerwca 2017 r. ocenę 
śródokresową dotyczącą efektywności i 
trwałości uzyskanych wyników;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) do dnia 31 grudnia 2022 r. ocenę ex 
post przeprowadzaną z pomocą ekspertów 
zewnętrznych, w celu określenia wpływu 
EFG i jego wartości dodanej.

(b) do dnia 31 grudnia 2021 r. ocenę ex 
post przeprowadzaną z pomocą ekspertów 
zewnętrznych, w celu określenia wpływu 
EFG i jego wartości dodanej.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Zarządzanie finansowe w zakresie 
wsparcia dla rolników
W drodze odstępstwa od art. 21 i 22 
wsparcie udzielane rolnikom jest 
zarządzane i kontrolowane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr… w sprawie 
finansowania i monitorowania wspólnej 
polityki rolnej oraz zarządzania nią. 

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, 
przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni 
pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i 
kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Wykonanie przekazania uprawnień

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
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niniejszym artykule.
2. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
dokonane zostaje na czas nieokreślony, 
począwszy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4, może zostać cofnięte przez 
Parlament Europejski lub Radę w 
dowolnym momencie.
4. Decyzja o cofnięciu kończy przekazanie 
uprawnień, o którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu. Staje się ona skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie w niej 
określonym. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod 
warunkiem, że ani Parlament Europejski 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu 2 
miesięcy od zawiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady, lub 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się 
o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych przewidziano w art. 4 ust. 3, który skreślono.
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