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Poprawka 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia Europejska 
opracowała odpowiednie instrumenty 
legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia 
dodatkowego wsparcia pracownikom
dotkniętym skutkami istotnych zmian w 
strukturze światowego handlu oraz z myślą 
o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska 
opracowała instrumenty legislacyjne i 
budżetowe w celu udzielenia dodatkowego 
wsparcia pracownikom zwolnionym z 
powodu zmian w strukturze światowego 
handlu oraz z myślą o ułatwieniu im 
powrotu na rynek pracy,

Or. en

Poprawka 2
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do zainteresowanych 
instytucji o podjęcie niezbędnych kroków 
zmierzających do poprawy przepisów 
proceduralnych i budżetowych celem 
szybszego uruchamiania EFG; docenia w 
związku z tym wprowadzoną przez 
Komisję w następstwie wniosku 
Parlamentu o przyspieszenie uwalniania 
dotacji ulepszoną procedurę, mającą na 
celu przedstawianie władzy budżetowej 
oceny Komisji dotyczącej 
kwalifikowalności wniosku EFG 
równocześnie z wnioskiem o uruchomienie 
funduszu; ma nadzieję, że dalsze 
ulepszenia procedury zostaną zrealizowane 
w ramach nadchodzącego przeglądu EFG i 
że zwiększy się skuteczność, przejrzystość 
i widoczność funduszu;

1. zwraca się do zainteresowanych 
instytucji o podjęcie niezbędnych kroków 
zmierzających do poprawy przepisów 
proceduralnych i budżetowych celem 
szybszego uruchamiania EFG; docenia w 
związku z tym wprowadzoną przez 
Komisję w następstwie wniosku 
Parlamentu o przyspieszenie uwalniania 
dotacji ulepszoną procedurę, mającą na 
celu przedstawianie władzy budżetowej 
oceny Komisji dotyczącej 
kwalifikowalności wniosku EFG 
równocześnie z wnioskiem o uruchomienie 
funduszu; ma nadzieję, że dalsze 
ulepszenia procedury zostaną zrealizowane 
w ramach nadchodzącego przeglądu EFG i 
że zwiększy się skuteczność, przejrzystość 
i widoczność funduszu; odnotowuje 
jednak dość długo trwający okres oceny 
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tego właśnie wniosku o uruchomienie 
EFG dla Renault s.a.s i siedmiu z jego 
dostawców; stwierdza, że ten właśnie 
wniosek był jak dotąd najdłużej oceniany 
spośród wszystkich wniosków EFG od 
momentu utworzenia funduszu w 2007 r.

Or. en

Poprawka 3
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że opóźnienie to zaszkodziło 
niektórym z pracowników, którzy nie 
wzięli udziału w działaniach 
finansowanych przez EFG i wybrali 
zamiast nich wcześniejszą emeryturę oraz 
których świadczenia emerytalne uległy 
zmianie z powodu przeprowadzonej w 
międzyczasie reformy emerytalnej; jest 
zdania, że w następstwie tej zmiany 
sytuacji prawnej Komisja powinna była 
wnioskować o zaoferowanie pracownikom 
możliwości wzięcia udziału w działaniach 
finansowanych z EFG; 

Or. en

Poprawka 4
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. stwierdza, że zważywszy na opóźnienie, 
jakie nastąpiło pomiędzy wdrożeniem 
działań ukierunkowanych na zwalnianych 
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pracowników i zatwierdzeniem wniosku 
EFG przez Komisję pierwsze rezultaty w 
zakresie skuteczności tych działań już są 
dostępne; ubolewa nad ich niską 
skutecznością i wzywa do dokonania 
gruntowniejszej oceny oraz aby Komisja 
udzielała większej liczby wskazówek celem 
dopilnowania, by oferowane szkolenia 
były adekwatne do lokalnej sytuacji 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 5
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina o zobowiązaniu instytucji 
do zapewnienia sprawnej i szybkiej 
procedury przyjmowania decyzji w 
sprawie uruchomienia EFG, zapewniając 
jednorazowe, ograniczone w czasie 
indywidualne wsparcie mające na celu 
pomoc pracownikom zwolnionym w 
wyniku globalizacji oraz kryzysu 
finansowego i gospodarczego; podkreśla 
rolę, jaką EFG może odegrać w powrocie 
zwolnionych pracowników na rynek pracy;

2. przypomina o zobowiązaniu instytucji 
do zapewnienia sprawnej i szybkiej 
procedury przyjmowania decyzji w 
sprawie uruchomienia EFG, zapewniając 
jednorazowe, ograniczone w czasie 
indywidualne wsparcie mające na celu 
pomoc pracownikom zwolnionym w 
wyniku globalizacji oraz kryzysu 
finansowego i gospodarczego; podkreśla 
rolę, jaką EFG może odegrać w powrocie 
zwolnionych pracowników, zwłaszcza tych 
najbardziej narażonych i najmniej 
wykwalifikowanych, na rynek pracy;

Or. lt

Poprawka 6
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie z art. 6 
rozporządzenia w sprawie EFG należy 
zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na 
rynek pracy zwolnionych pracowników;
ponadto podkreśla, że działania 
finansowane ze środków EFG powinny 
prowadzić do długotrwałego zatrudnienia;
ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie 
zastępuje działań, za podjęcie których – na 
mocy prawa krajowego lub układów 
zbiorowych – odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa, ani środków 
restrukturyzacji przedsiębiorstw lub 
sektorów;

3. podkreśla, że zgodnie z art. 6 
rozporządzenia w sprawie EFG należy 
zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na 
rynek pracy zwolnionych pracowników;
ponadto podkreśla, że EFG może 
współfinansować aktywne instrumenty 
rynku pracy prowadzące do długotrwałego 
zatrudnienia; ponownie podkreśla, że 
wsparcie EFG nie zastępuje działań, za 
podjęcie których – na mocy prawa 
krajowego lub układów zbiorowych –
odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani 
środków restrukturyzacji przedsiębiorstw 
lub sektorów;

Or. lt

Poprawka 7
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że informacje na temat 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, które mają 
być finansowane z EFG, obejmują dane na 
temat jego komplementarności 
z działaniami finansowanymi z funduszy 
strukturalnych; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawiania analizy porównawczej 
tych danych również w sprawozdaniach 
rocznych;

4. stwierdza, że informacje na temat 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług, które mają 
być finansowane z EFG obejmują dane na 
temat jego koordynacji i
komplementarności z działaniami 
finansowanymi z funduszy strukturalnych;
ponownie wzywa Komisję do 
przedstawiania analizy porównawczej tych 
danych również w sprawozdaniach 
rocznych;

Or. lt

Poprawka 8
Estelle Grelier, Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że Renault korzysta obecnie 
z pracowników czasowych i ubolewa nad 
faktem, że EFG może zachęcać 
międzynarodowe korporacje do 
zastępowania siły roboczej zatrudnionej 
na umowy pracownikami zatrudnianymi 
na bardziej elastycznych i gorszych 
warunkach; uważa, że ta kwestia powinna 
zostać poruszona podczas kolejnej zmiany 
rozporządzenia o EFG;

Or. en

Poprawka 9
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje przewidziane 
zwiększenie – za pośrednictwem budżetu 
korygującego nr 2/2011 – środków w 
pozycji budżetowej EFG 04 05 01 o 
50 000 000 EUR, na pokrycie kwoty, o 
której mowa w niniejszym wniosku;

6. odnotowuje przewidziane zwiększenie –
za pośrednictwem budżetu korygującego nr 
2/2011 – środków w pozycji budżetowej 
EFG 04 05 01 o 50 000 000 EUR, na 
pokrycie kwoty, o której mowa w 
niniejszym wniosku;

Or. en

Poprawka 10
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że państwa członkowskie
muszą dopilnować, aby uruchomiono 
niezbędne mechanizmy w celu uniknięcia 
podwójnego finansowania z instrumentów 
finansowych UE, zgodnie z art. 6 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006;

Or. lt


