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w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
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2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek 
EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery złożony przez Danię)
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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 w 
wyniku istotnych zmian w strukturze 
światowego handlu oraz z myślą o 
ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

Or. en

Poprawka 2
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 na rynek pracy, 
zwłaszcza pracowników w najtrudniejszej 
sytuacji i najmniej wykwalifikowanych;

Or. lt
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Poprawka 3
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

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 pomoc z EFG może 
współfinansować jedynie aktywne 
działania na 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 4
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 zgodności i komplementarności 
z działaniami finansowanymi z funduszy 
strukturalnych; ponownie wzywa Komisję 
do przedstawiania analizy porównawczej 
tych danych również w sprawozdaniach 
rocznych;

Or. lt
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Poprawka 5
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
następstwie ponawianych wniosków 
Parlamentu po raz pierwszy w budżecie na 
rok 2011 uwidocznione są środki na 
płatności w wys. 47 608 950 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 przesuwania z innych 
pozycji budżetowych, jak to miało miejsce 
w przeszłości i co mogłoby być szkodliwe 
dla realizacji różnorodnych celów 
politycznych;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
następstwie ponawianych wniosków 
Parlamentu po raz pierwszy w budżecie na 
rok 2011 uwidocznione są środki na 
płatności w wys. 47 608 950 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 przesuwania z innych 
pozycji budżetowych, jak to miało miejsce 
w przeszłości i co mogłoby być szkodliwe 
dla realizacji różnorodnych celów 
politycznych; podkreśla, że mobilizacja 
EFG w środkach na zobowiązania nie 
powinna zagrażać finansowaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego;

Or. lt

Poprawka 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

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

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



PE472.114v01-00 6/6 AM\876719PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 7
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że zgodnie z art. 6 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 
państwa członkowskie muszą wprowadzić 
niezbędny mechanizm zapobiegania 
podwójnemu finansowaniu przez 
instrumenty finansowe UE;

Or. lt


