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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1(PMI z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. 
ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji2 (rozporządzenie 
ustanawiające EFG),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych (A7-0000/2009),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i 
budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym 
konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu 
światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej integracji na rynku pracy,

B. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być 
dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze 
wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu 
pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia 
decyzji o uruchomieniu Funduszu, 

C. mając na uwadze, że Belgia i Irlandia zwróciły się o pomoc w związku z przypadkami 
redukcji zatrudnienia w sektorze włókienniczym w belgijskich regionach Flandrii 
Wschodniej i Zachodniej3 oraz Limburgii4, a także w branży produkcji sprzętu 
komputerowego w irlandzkich hrabstwach Limerick, Clare i North Tipperary oraz mieście 
Limerick5,

D. mając na uwadze, że oba wnioski spełniły kryteria kwalifikowalności przewidziane w 

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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rozporządzeniu EFG,

E. mając na uwadze, że w przypadku wniosku irlandzkiego Komisja Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych zwróciła się do Komisji o dodatkowe informacje,

1. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na 
celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2. przypomina o zobowiązaniu się instytucji do zapewnienia sprawnej i szybkiej procedury 
przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu, zapewniając jednorazowe, 
ograniczone w czasie wsparcie mające na celu pomoc dla pracowników zwolnionych w 
wyniku globalizacji;

3. podkreśla, że Unia Europejska powinna wykorzystać wszystkie dostępne środki w celu 
stawienia czoła konsekwencjom światowego kryzysu gospodarczego i finansowego; 
podkreśla w związku z tym, że EFG może odegrać kluczową rolę w powrocie 
zwolnionych pracowników na rynek pracy; 

4. podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia ustanawiającego EFG, należy zapewnić, że 
EFG wspiera powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; 
przypomina, że wsparcie ze strony EFG nie zastępuje działań, za które na mocy prawa 
krajowego lub układów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków 
restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

5. ostrzega Komisję, w kontekście uruchomienia EFG, przed dokonywaniem 
systematycznych przesunięć środków na płatności z unijnego Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ponieważ EFG został utworzony jako samodzielny konkretny instrument z 
własnymi celach i terminami;

6. przypomina, iż należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w 
kontekście ogólnej oceny programów i innych poszczególnych instrumentów 
utworzonych na mocy Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w 
ramach procedury przeglądu budżetu wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;

7. zauważa, że Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dokonała oceny wniosku Komisji i 
nie ma zastrzeżeń do wniosku belgijskiego, podczas gdy w przypadku wniosku 
irlandzkiego dotyczącego sprawy Della zwróciła się do Komisji o wyjaśnienia;

8. dokona oceny następstw odpowiedzi Komisji przed podjęciem ostatecznej decyzji w 
sprawie instrumentu prawnego i budżetowego;

9. oczekuje od Komisji podsumowania bieżących trudności i przedstawiania w przyszłości 
wniosków dotyczących uruchomienia EFG w oddzielnych dokumentach, tj.  oddzielny 
wniosek decyzji w odniesieniu do wniosku każdego państwa członkowskiego;

10. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym 
Rady oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
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12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz 
z załącznikiem Radzie i Komisji.
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ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia xx października 2009 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z 
pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania 
finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1, a w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji2, w 
szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu 
zapewnienia dodatkowego wsparcia zwolnionym pracownikom ponoszącym 
konsekwencje istotnych zmian w strukturze światowego handlu oraz udzielenia im 
pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2) Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków 
przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników 
zwolnionych na skutek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG 
w ramach rocznego pułapu 500 mln EUR.

(4) Belgia złożyła w dniu 5 maja 2009 r. dwa wnioski o uruchomienie środków z EFG w 
związku ze zwolnieniami w sektorze włókienniczym. Wnioski te spełniają wymogi 
art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego, 
a zatem Komisja wnosi o uruchomienie kwoty 9 198 874 EUR.

(5) Irlandia złożyła w dniu 29 czerwca 2009 r. wniosek o uruchomienie środków z EFG w 
związku ze zwolnieniami w przemyśle produkcji sprzętu komputerowego. Wniosek 
ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia 
wkładu finansowego, a zatem Komisja wnosi o uruchomienie kwoty 14 831 050 EUR.

(6) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla 
powyższych wniosków złożonych przez Belgię i Irlandię.

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.06.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
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STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 uruchamia się środki z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 24 029 924 
EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli, 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji powołano w celu udzielenia dodatkowego 
wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian 
strukturalnych w handlu światowym. 
Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. 
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1 oraz w art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 1927/20062 Fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 
500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach ogólnego pułapu wydatków 
z poprzedniego roku i/lub z anulowanych środków na zobowiązania z poprzednich dwóch lat, 
z wyłączeniem środków powiązanych z działem 1b. Odpowiednie kwoty są 
ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów 
i/lub lub anulowanych zobowiązań.
Co się tyczy procedury, w celu sięgnięcia po środki Funduszu Komisja – w przypadku 
pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek dotyczący 
uruchomienia funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. 
Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w 
sprawie wykorzystania Funduszu i wymaganych kwot. Rozmowy trójstronne mogą odbywać 
się w trybie uproszczonym.

II. Stan rzeczy: wniosek Komisji 
Niniejszy wniosek dotyczy uruchomienia łącznej kwoty 24 029 924 EUR z Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) na rzecz Belgii i Irlandii w celu 
sfinansowania pomocy dla pracowników zwolnionych w sektorze włókienniczym w Belgii i 
w branży produkcji sprzętu komputerowego w Irlandii.

Ponieważ oba wnioski zostały złożone po dniu 1 maja 2009 r., zostały one ocenione na 
podstawie nowych zasad zdefiniowanych w rozporządzeniu nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 
2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
Wniosek belgijski opiera się na art. 2 lit. b: co najmniej 500 zwolnień w okresie dziewięciu 
miesięcy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziale według klasyfikacji 
NACE 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiednich regionach na poziomie NUTS II.
Wniosek irlandzki opiera się na art. 2 lit. a: co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w 
jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami 
zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw.
Wnioski belgijskie, EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles oraz 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles, przedłożone Komisji w dniu 5 maja 2009 r., 
uzupełnione dodatkowymi informacjami w dniu 29 czerwca 2009 r., dotyczą 2 199 zwolnień, 
które miały miejsce w 46 przedsiębiorstwach działających w sektorze włókienniczym 
ulokowanych w dwóch sąsiednich regionach na poziomie NUTS II, Flandrii Wschodniej i 
Zachodniej oraz jednym regionie na poziomie NUTS II, Limburgii. Władze belgijskie 
zwróciły się o 9 198 874 EUR z Funduszu.
                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.06.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
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Wniosek irlandzki EGF/2009/008/IE/Dell został przedłożony Komisji w dniu 29 czerwca 
2009 r. i uzupełniony dodatkowymi informacjami przedłożonymi Komisji pod koniec lipca. 
Dotyczy on 2840 zwolnień w przedsiębiorstwie Dell-Ireland (region NUTS 3 Mid-West 
obejmujący hrabstwa Limerick, Clare i North Tipperary, a także miasto Limerick), z których 
2 400 ma być udzielone wsparcie.
Irlandia zwróciła się o 14 831 050 EUR z EFG.

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek 
o przesunięcie (DEC25/2009) na łączną kwotę 24 029 924 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) 
w zobowiązaniach oraz z linii budżetowych EFS (04 02 17 – konwergencja EFS) 
w płatnościach – do linii budżetowych EFG (04 05 01) na zobowiązania i płatności.
Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu w 
granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR. Jest to czwarty wniosek w sprawie 
uruchomienia Funduszu w 2009 r. Dotychczas zatwierdzono do finansowania w 2009 r. na 
łączną kwotę 13 077 700 EUR na rzecz Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz pomocy 
technicznej Komisji. 

Zgodnie z art. 12 ust. 6 podstawy prawnej, na dzień 1 września każdego roku co najmniej 
125 mln EUR (25%) powinno pozostać dostępnych w celu pokrycia potrzeb pojawiających 
się do końca roku. Po odjęciu kwoty zadeklarowanej już w 2009 r. pozostaje dostępna kwota 
486 922 300 EUR.

Przegląd wniosków – budżet 2009

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG): 

Nr ref. Państwo 
członkowskie Sprawa Wkład EFG (€)

Liczba 
zwolnień

EGF/2008/004 Hiszpania
Przemysł samochodowy/
Kastylia-León i Aragonia 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Komisja Wsparcie techniczne 690 000 ---

EGF/2008/005 Hiszpania Włókiennictwo / Katalonia 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugalia
Włókiennictwo / Norte -
Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Niemcy:
Sektor telefonii komórkowej 
(Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Belgia
Włókiennictwo/
Flandria Wschodnia i 
Zachodnia oraz Limburgia

9 198 874 2 199
EGF/2009/008

Irlandia
Branża produkcji sprzętu 
komputerowego/region Mid-
West (hrabstwa Limerick, 
Clare, North Tipperary oraz 14 831 050 2 400
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miasto Limerick)

RAZEM

Margines

37 107 624

462 892 376
Uwaga: Środki Funduszu nie mogą w jednym roku przekroczyć kwoty 500 mln euro

III. Procedura
Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie tych środków1 w celu zapisania w budżecie na 
2009 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków na płatności, zgodnie z 
wymogami pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji 
w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana 
pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.
Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (EMPL), komisja ta powinna zostać włączona w cały proces w celu zapewnienia 
konstruktywnego wsparcia i pomocy w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji. 
W następstwie oceny wniosków Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) 
Parlamentu Europejskiego wyraziła swoje zdanie w sprawie uruchomienia Funduszu i 
zawarła je w opinii załączonej do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu 
pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiej 
procedury przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu przy poszanowaniu 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego.

                                               
1 DEC 32/2009 z dnia 18 września 2009 r.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH


