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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie finansowania i funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji
(2010/2072(INI))

Parlament Europejski,

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

(rozporządzenie ustanawiające EFG),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 
18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające 
Europejski fundusz dostosowania do globalizacji3,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie wniosków dotyczących 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, przyjęte od dnia 23 października 2007 r.4,

– uwzględniając komunikaty Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dni 2 lipca 
2008 r.5 i 28 lipca 2009 r.6 dotyczące działań Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji w 2007 i 2008 r.,

– uwzględniając art. 48 i art. 119 ust. 2 regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że w celu łagodzenia negatywnego wpływu globalizacji na 
pracowników będących ofiarami zwolnień grupowych oraz aby okazać solidarność z 
nimi, Unia Europejska ustanowiła Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
3 Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.
4 Teksty przyjęte z dnia 25.3.2010 (P7_TA-PROV(2010)0071 i P7_TA-PROV(2010)0070), 9.3.2010 (P7_TA-
PROV(2010)0044, P7_TA-PROV(2010)0043 i P7_TA-PROV(2010)0042), 16.12.2009 (P7_TA-
PROV(2009)0107), 25.11.2009 (TA-PROV(2009)0087), 20.10.2009 (P7_TA(2009)0049), 15.9.2009 
(P7_TA(2009)0009), 5.5.2009 (P6_TA(2009)0339), 18.11.2008 (P6_TA(2008)0536), 21.10.2008 
(P6_TA(2008)0490), 10.4.2008 (P6_TA(2008)0114), 12.12.2007 (P6_TA(2007)0602) oraz 23.10.2007 
(P6_TA(2007)0443).
5 COM(2008) 421 wersja ostateczna.
6 COM(2009) 394 wersja ostateczna.
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(dalej zwany „EFG”), aby wspierać finansowo programy reintegracji z rynkiem pracy 
adresowane do konkretnych osób; mając również na uwadze, że EFG dysponuje 
maksymalną kwotą 500 mln EUR rocznie, pochodzącą z marginesu dostępnego w 
ramach ogólnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub z anulowanych środków na 
zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyłączeniem anulowanych środków na 
zobowiązania dotyczących działu 1b ram finansowych, 

B. mając na uwadze, że aby zareagować na wzrost bezrobocia spowodowany kryzysem 
ekonomicznym i gospodarczym oraz wyciągnąć wnioski z doświadczeń zdobytych w 
latach 2007 i 2008, Unia Europejska zmieniła zasady korzystania z EFG w czerwcu 
2009 r.; mając na uwadze, że zmiany te polegały na tymczasowym poszerzeniu zakresu 
stosowania EFG, złagodzeniu i doprecyzowaniu kryteriów interwencji, tymczasowym 
zwiększeniu stopy współfinansowania oraz przedłużeniu czasu wykorzystywania przez 
państwa członkowskie wkładu finansowego z funduszu,

C. mając na uwadze, że ocena środków uruchomionych z tytułu funduszu między rokiem 
2007 a końcem pierwszego semestru 2009 r. wykazuje niedociągnięcia rozporządzenia 
pierwotnego, ponieważ uruchomiono tylko 80 mln EUR, z 1,5 mld EUR teoretycznie do 
rozdysponowania, dla 18 wniosków, na rzecz 24 431 pracowników i 8 państw 
członkowskich, oraz mając na uwadze, że o tych niedociągnięciach świadczy również 
ogromna dysproporcja stwierdzona między poziomem pierwotnie przydzielonych kwot a 
kwotami ostatecznie wykorzystanymi, gdyż a posteriori zwrócono 24,8 mln EUR z tytułu 
11 pierwszych przypadków, czyli 39,4% uruchomionych kwot1,

D. mając na uwadze, że nawet jeśli nie można jeszcze ocenić funkcjonowania EFG w 
kontekście zmienionego rozporządzenia, ponieważ wnioski przedstawione od maja 
2009 r. oczekują na decyzję lub są w trakcie realizacji, już teraz stwierdzono wyraźne 
zwiększenie liczby wniosków o wsparcie z EFG, co potwierdza słuszność 
wprowadzonych zmian, mając na uwadze, że w okresie od maja 2009 r. do kwietnia 
2010 r. liczba złożonych wniosków wzrosła z 18 do 42, wnioskowany wkład z 80 do 
197 mln EUR, liczba krajów składających wniosek z 8 do 17, liczba pracowników, 
których należy objąć pomocą, prawie podwoiła się (36 712 dodatkowych pracowników), 
a sektory gospodarki, których dotyczą wnioski, są wyraźnie zróżnicowane,

E. mając na uwadze, że 10 państw członkowskich nie zwróciło się jeszcze o wsparcie do 
EFG, że uruchomione kwoty wciąż są o wiele niższe od dostępnych kwot oraz że 
większość wniosków dotyczy regionów, w których PKB na mieszkańca przewyższa 
średnią Unii Europejskiej i gdzie stopa bezrobocia pozostaje umiarkowana, oraz że 
można z tego wywnioskować, iż choć ulepszenia wprowadzone do pierwotnego 
rozporządzenia były ważne, są one niewielkie w porównaniu ze wzrostem liczby 
zwolnień grupowych odnotowanych w ostatnich latach,

F. mając na uwadze, że podniesienie stopy współfinansowania z 50% do 65% przy okazji 
przeglądu z czerwca 2009 r. po części tłumaczy wzrost liczby wniosków dotyczących 
regionów objętych celem Konkurencyjność, ale że zmiana ta nie miała podobnego 
wpływu mnożnikowego w regionach objętych celem Konwergencja,

                                               
1 Dane dostępne na dzień 30 kwietnia 2010 r.
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G. mając na uwadze, że niedostateczne wykorzystanie EFG w najbiedniejszych regionach 
UE związane jest ze strategiami krajowymi zróżnicowanymi pod względem stóp 
współfinansowania EFS i EFG lub z trudnościami napotykanymi przy konkretyzowaniu 
wniosków przed podjęciem decyzji na poziomie europejskim,

H. mając na uwadze, że pomimo wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. apelującego o jak najszybsze i najskuteczniejsze wsparcie 
finansowe ze strony EFG, czas trwania procedury – od zwolnienia grupowego do 
momentu interwencji EFG wspierającej państwo członkowskie składające wniosek –
wynosi około 12 do 17 miesięcy, i że ten długi okres częściowo tłumaczy różnicę między 
liczbą pracowników, w odniesieniu do których składa się wniosek o wsparcie z EFG, a 
liczbą pracowników uzyskujących wsparcie,

I. mając na uwadze, że projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych1

tylko w niewielkim stopniu zmienia procedurę uruchamiania EFG, czyniąc procedurę 
rozmów trójstronnych fakultatywną, zgodnie z praktyką, mając na uwadze, że zmiana ta 
nie zaradzi powolnemu i trudnemu charakterowi procedury, 

J. mając na uwadze, że według przygotowanego przez Komisję śródokresowego 
sprawozdania oceniającego funkcjonowanie porozumienia międzyinstytucjonalnego2

konieczność podjęcia konkretnej decyzji przez dwa organy władzy budżetowej w celu 
uruchomienia EFG jest jednym z czynników spowalniających procedurę,

K. mając na uwadze, że wszystkie 27 decyzji podjętych między 2007 r. a kwietniem 2010 r. 
było pozytywnych i zgodnych, jeśli chodzi o kwoty, z propozycjami Komisji, nawet jeśli 
Parlament Europejski wyraził wątpliwości co do ich słuszności3,

L. mając na uwadze, że trudności, z jakimi borykają się rynki pracy większości państw 
członkowskich, oprócz ich wymiaru koniunkturalnego związanego z kryzysem 
gospodarczym i finansowym, są natury strukturalnej, z którą europejskie i krajowe plany 
naprawy radzą sobie tylko częściowo; stwierdzając w związku z tym, że tendencja 
wzrostowa liczby wniosków o wsparcie z EFG ma również trwały charakter,

1. uważa, że wartość dodana EFG jako instrumentu polityki społecznej Unii Europejskiej 
tkwi w specyficznym i punktowym charakterze wsparcia finansowego, jakie zapewnia 
ten fundusz zindywidualizowanym programom przekwalifikowania zawodowego i 
reintegracji z rynkiem pracy pracowników będących ofiarami zwolnień grupowych w 
sektorach lub regionach borykających się z trudnościami ekonomicznymi i społecznymi; 

2. jest zdania, że trwały wzrost liczby wniosków o wsparcie ze strony EFG oraz utrudnienia 
w stosowaniu procedury uruchamiania środków i procedury wykonania wymagają 
szybkiego wprowadzenia zmian do przepisów proceduralnych i budżetowych; wzywa 
zatem Komisję do przesunięcia przedstawienia swojej śródokresowej oceny na dzień 30 

                                               
1 COM(2010) 73 z 3.3.2010 r.
2 COM(2010) 185 z 27.4.2010 r.
3 Por. EGF/2009/008 – DELL.
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czerwca 2011 r. i do jednoczesnego przedstawienia wniosku w sprawie przeglądu 
rozporządzenia ustanawiającego EFG w celu zaradzenia najbardziej rażącym 
niedociągnięciom funduszu przed końcem obecnej perspektywy finansowej;

3. zwraca się do Komisji o ocenę przyznanych wkładów w szczególności względem 
następujących kryteriów: reintegracja beneficjentów z rynkiem pracy; różnica 
stwierdzona między liczbą kandydatów, którym należy pomóc, a liczbą pracowników, 
którzy rzeczywiście otrzymali wsparcie; różnice istniejące między państwami 
członkowskimi w zakresie wysiłku finansowego na jednego pracownika oraz 
uzasadnienie tych różnic; poszanowanie wymogu niedyskryminowania ze względu na 
sytuacje zwolnionych pracowników wynikające z ich umów; zasady konsultacji 
społecznych mające zastosowanie lub nie podczas przygotowywania wniosków i kontrola 
ich wcielania w życie; a także procedury kontroli wykorzystania wkładu oraz zwroty, o 
które proszone są państwa członkowskie; wzywa Komisję do uwzględnienia wyników tej 
oceny w swoim wniosku w sprawie przeglądu rozporządzenia;

4. uważa, że przy przeglądzie rozporządzenia należy uwzględnić wyniki oceny 
funkcjonowania EFG, jak również nabyte doświadczenie, a także włączyć do 
rozporządzenia środki pozwalające na znaczne skrócenie czasu trwania procedury 
uruchamiania funduszu; 

5. uważa jednak, że czas niezbędny do uruchomienia EFG można by skrócić o połowę i że 
w tym celu państwa członkowskie powinny przygotowywać wnioski o uruchomienie 
EFG tuż po ogłoszeniu zamiaru zwolnienia grupowego, a nie dopiero jak ono nastąpi, co 
ograniczyłoby wynoszący 10 tygodni okres czasu, jakim państwa te dysponują na 
złożenie wniosku po wypełnieniu kryteriów interwencji; uważa, że państwa 
członkowskie powinny składać wnioski w ich języku i w jednym z języków roboczych 
instytucji europejskich, tak aby dział Komisji odpowiedzialny na ich ocenę mógł się nimi 
bezzwłocznie zająć, że Komisja powinna zaangażować więcej pracowników do 
zajmowania się rozpatrywaniem wniosków złożonych przez państwa członkowskie oraz 
że powinna surowo przestrzegać 15-dniowego okresu, jaki upływa od przyjęcia decyzji o 
uruchomieniu do przekazania wkładu finansowego państwu członkowskiemu;

6. zobowiązuje się ze swojej strony do uproszczenia swojego procesu decyzyjnego, 
przewidując możliwość podjęcia decyzji w sprawie propozycji Komisji przedłożonych 
przed końcem miesiąca i przy braku sprzeciwu Komisji Budżetowej i Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, podczas następnej sesji miesięcznej, przewidując w 
razie konieczności głosowanie grupowe, wyraźnie określone w rozporządzeniu 
ustanawiającym EFG;

7. uważa, że te natychmiastowe środki upraszczające i uelastyczniające procedurę 
uruchamiania EFG można by wprowadzić do rozporządzenia w trakcie jego przeglądu, 
jeśli doświadczenie zdobyte do tego czasu to uzasadni;

8. sądzi, że oprócz usprawnienia procedury, należy przedłużyć do końca obecnych 
wieloletnich ram finansowych odstępstwo wprowadzone w czerwcu 2009 r. w celu 
wspierania pracowników tracących pracę z powodu kryzysu gospodarczego i 
finansowego oraz podwyższyć stopę współfinansowania z 50% do 65%, w związku z 
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tym, że przyczyny uzasadniające wprowadzenie tego odstępstwa są wciąż aktualne, 
twierdzi również, że w odniesieniu do regionów objętych celem Konwergencja w ramach 
EFS należy stosować stopę współfinansowania EFG wynoszącą 75% w celu ograniczenia 
aktualnego przychylnego nastawienia do EFS;

9. wyraża życzenie, aby począwszy od następnej perspektywy finansowej EFG traktowano 
jako stały fundusz dysponujący środkami na zobowiązania i na płatności, tak aby nie był 
już zależny od niewykorzystania lub niedostatecznego wykorzystania środków z 
poprzednich lat budżetowych;

10. podkreśla, że przekształcenie EFG w stały instrument wsparcia aktywnych działań na 
rzecz szukania pracy odzwierciedli polityczną wolę utworzenia społecznego filaru 
europejskiego uzupełniającego politykę społeczną państw członkowskich i zdolnego 
odnowić europejskie podejście do szkolenia zawodowego; w tym kontekście należy 
zachować niezależność EFG względem EFS i europejskich programów kształcenia 
ustawicznego, ponieważ EFG skupia się na waloryzacji zdolności każdego wspieranego 
pracownika, a nie na zaspokajaniu potrzeb przedsiębiorstw lub świadczeniu usług 
horyzontalnych dla instytucji kształcenia;

11. zwraca się do Komisji, aby dokładniej informowała o wykorzystaniu EFG, znacznie 
wzbogacając swoje komunikaty roczne i przekazując regularnie Parlamentowi 
Europejskiemu informacje o wykorzystaniu przez państwa członkowskie wkładów 
finansowych; wzywa ponadto, aby w razie delegowania Komisji procedury 
podejmowania decyzji w ramach przyszłej perspektywy finansowej, Komisja składała 
sprawozdanie w sprawie stosowania EFG nie raz w roku, ale co sześć miesięcy;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie z inicjatywy własnej pojawia się po trzech latach stosowania 
EFG, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2006 r.1, zasadniczo zmienionym 
rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2009 r.2 W oparciu o doświadczenie zdobyte w tym 
okresie i o opinię krajowych ekspertów wysłuchanych w dniu 28 kwietnia 2010 r. przedstawia 
ono podsumowanie aspektów finansowania i funkcjonowania funduszu przed przeglądem 
jego podstawy prawnej i po tym przeglądzie. Wziąwszy pod uwagę strukturalny wzrost 
bezrobocia i przypadków zwolnień grupowych w Unii Europejskiej w sprawozdaniu zaleca 
się przekształcenie funduszu, i to już w przyszłej perspektywie finansowej, w stały instrument 
solidarności względem pracowników, którzy stali się ofiarami zwolnień grupowych. W 
bliższej perspektywie sprawozdanie proponuje mniejsze zmiany mające na celu zaradzenie 
najbardziej rażącym niedociągnięciom. Niektóre z tych proponowanych zmian mogą być 
stosowane od razu. Pozostałe będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w przeglądzie 
rozporządzenia w sprawie EFG, który nastąpi po śródokresowej ocenie funduszu. W tym celu 
Komisja proszona jest o szybsze przedstawienie tej oceny – w dniu 31 lipca 2011 r.

Streszczone poniżej podejście opiera się na szczegółowej analizie warunków 
prawnych uruchamiania EFG (1) oraz jego rzeczywistego uruchamiania w okresie od 2007 r. 
do kwietnia 2010 r. (2). 

I. WARUNKI URUCHAMIANIA EFG

 Warunki merytoryczne 

Początkowo jedynym celem EFG było ograniczanie negatywnych konsekwencji 
globalizacji dla najbardziej zagrożonych i najmniej wykwalifikowanych pracowników 
niektórych sektorów, którzy tracą pracę w związku z poważnymi zmianami w strukturze 
handlu światowego prowadzącymi do poważnych trudności gospodarczych. W czerwcu 2009 
r. poszerzono zakres stosowania funduszu i objęto nim pracowników zwalnianych 
bezpośrednio z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego, w odniesieniu do wniosków 
złożonych między dniem 1 maja 2009 r. a dniem 31 grudnia 2011 r.

Czy niezbędne jest przeprowadzenie przeglądu celu EFG w związku ze strukturalnym wzrostem 
bezrobocia i wzrostem liczby przypadków zwolnień grupowych w Unii Europejskiej? Czy 
odstępstwo wprowadzone w czerwcu 2009 r. jest wystarczające, aby stawić czoła kryzysowi?

Państwa członkowskie mogą zwracać się o wsparcie z EFG jeśli spełnią jeden z 
następujących kryteriów interwencji: 

– zwolnienie co najmniej 500 pracowników (1000 przed 2009 r.) przedsiębiorstwa państwa 
członkowskiego w okresie 4 miesięcy, przy czym liczba pracowników może obejmować 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji.
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pracowników dostawców i pracowników producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu 
dostaw (art. 2 lit. a)1);

– zwolnienie co najmniej 500 pracowników (1000 przed 2009 r.) w okresie 9 miesięcy, 
szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w sektorze według klasyfikacji NACE 2, 
w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II (art. 2 lit. b)); 
– zwolnienia mające poważne konsekwencje dla zatrudnienia i gospodarki lokalnej, nawet 
jeśli poprzednie kryteria nie są spełnione, na niewielkich rynkach pracy lub w 
nadzwyczajnych okolicznościach odpowiednio uzasadnionych (art. 2 lit. c)). 

Czy obniżenie liczby pracowników z 1000 do 500 jest wystarczające? Czy zasadne są terminy i 
parametry geograficzne księgowania tych zwolnień?

EFG wnosi finansowy wkład w aktywne działania na rynku pracy, które wpisują się w 
skoordynowany pakiet spersonalizowanych usług mających na celu reintegrację zawodową 
pracowników, którzy stracili pracę. Te aktywne działania polegają np. na wpieraniu szukania 
pracy, szkoleniach, wypłacaniu świadczeń z tytułu mobilności lub są środkami zachęty dla 
pracowników w gorszym położeniu lub starszych do pozostania na rynku pracy lub powrotu 
na niego. Z kolei EFG nie finansuje środków pasywnych ochrony socjalnej. 

W jaki sposób zachować innowacyjne podejście EFG skoncentrowane na docenianiu kwalifikacji 
i dążeń każdego pracownika, któremu udzielił on wsparcia, przy jednoczesnym zachęcaniu do 
stosowania tego podejścia do innych rozwiązań?

Wkład EFG ma dopełnić działania prowadzone przez państwa członkowskie, a nie 
zastępować je. Ten wymóg dopełniania wyraża się określeniem maksymalnej stopy 
współfinansowania w wysokości 50% kosztów planowanych środków, która to stopa w 
2009 r. została podniesiona do 65% w odniesieniu do wniosków złożonych przed 31 grudnia 
2011 r. 

Czy czasowe podniesienie stopy współfinansowania przez EFG jest wystarczające?

Działanie EFG musi poza tym być skoordynowane z działalnością w innych obszarach 
polityki Unii Europejskiej. Ten wymóg koordynacji przejawia się zakazem jakiegokolwiek 
współfinansowania kosztów środków przewidzianych przez inne wspólnotowe instrumenty 
finansowe. W związku z tym ważne jest, by państwa członkowskie dopilnowały w 
szczególności, by środki wspierane przez EFG nie otrzymywały również finansowania z EFS, 
pamiętając iż jedna z wytycznych EFS polega na „(zwiększeniu) zdolności adaptacyjnych 
pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy”2.

Czy wymóg koordynacji jest w pełni przestrzegany?

 Warunki proceduralne 

                                               
1 Artykuły, do których tekst się odnosi, to artykuły rozporządzenia nr 1927/2006.
2 Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności 

(2006/702/WE).
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EFG dysponuje maksymalną kwotą 500 mln EUR rocznie, pochodzącą z marginesu 
dostępnego w ramach ogólnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub z anulowanych 
środków na zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyłączeniem anulowanych środków na 
zobowiązania dotyczących działu 1b ram finansowych. 

Środki na zobowiązania są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa 
(pozycja 40 02 43) w ramach zwykłej procedury budżetowej, po tym jak Komisja określi 
dostateczne marginesy lub anulowane zobowiązania. Odpowiadające im środki na płatności 
mogą zostać wpisane do rezerwy, pochodzić z pozycji budżetowych, w których przeznaczone 
na nie kwoty nie zostały w pełni wykorzystane, lub zostać wpisane do pozycji EFG 
(04 05 01). 

Czy EFG ma pozostać funduszem bez środków?

Procedura uruchomienia EFG składa się z 4 etapów:

– złożenia przez państwo członkowskie do Komisji wniosku o wkład EFG w ciągu 10 tygodni 
licząc od daty spełnienia warunków interwencji EFG, przy czym wniosek ten może zostać 
następnie uzupełniony; 
– analizy wniosku przez Komisję w porozumieniu z państwem członkowskim, po której 
następuje w stosownym przypadku uruchomienie procedury budżetowej w drodze wniosku w 
sprawie decyzji o uruchomieniu EFG, określającej wysokość przyznanego wkładu 
finansowego, a także wniosku o przeniesienie wysokości tego wkładu;
– oceny przez dwa organy władzy budżetowej wniosku w sprawie decyzji o uruchomieniu 
EFG oraz wniosku o przeniesienie środków, po której w stosownym przypadku następuje ich 
zatwierdzenie – z poprawkami lub bez;

– jednorazowej wypłaty, zwykle w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu przez władzę budżetową 
decyzji o uruchomieniu środków EFG, przyznanego państwu członkowskiemu wkładu 
finansowego.

Czy zawsze – odnośnie do wszystkich jednostkowych przypadków – nieodzowne jest 
podejmowanie decyzji przez władzę budżetową o uruchomieniu EFG? Czy przewidziane terminy 
są konieczne/respektowane? Jak sprawić, by ocena wniosków przez Komisję stała się dla państw 
członkowskich bardziej przewidywalna? 

Procedurę wykonania EFG można z kolei rozbić na 3 etapy:
– wykorzystanie przez państwo członkowskie wkładu finansowego w ciągu 24 miesięcy od 
złożenia wniosku lub rozpoczęcia realizacji środków pokrywanych przez fundusz, pod 
warunkiem że rozpoczną się one w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku (przed 2009 r. 
– w ciągu 12 miesięcy począwszy od daty wniosku);
– przedstawienie przez państwo członkowskie sprawozdania odnośnie do wykorzystania 
wkładu finansowego w ciągu 6 miesięcy od ostatecznej daty jego wykorzystania;
– zamknięcie przez Komisję wkładu finansowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania 
sprawozdania odnośnie do jego wykorzystania. 

Czy dwukrotne wydłużenie terminów na wykorzystanie wkładu finansowego przez państwo 
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członkowskie jest wystarczające? Czy procedura kontroli wykorzystania wkładu finansowego ze 
strony Komisji jest optymalna? 

II. URUCHAMIANIE EFG W OKRESIE OD 2007 r. DO KWIETNIA 2010 r.

 Analiza decyzji i wniosków o uruchomienie EFG

Liczba składanych wniosków i wnioskowane środki koncentrują się na ograniczonej liczbie 
państw członkowskich, nie odzwierciedlając różnic w poziomie zamożności ani w poziomie 
bezrobocia.

W okresie od 2007 r. do kwietnia 2010 r. przyjęto 27 decyzji o uruchomieniu EFG, 
zaś 58 wniosków zostało złożonych i utrzymanych. Decyzje te i wnioski dotyczą 
odpowiednio 13 i 17 państw członkowskich. 10 państw członkowskich do tej pory nie 
wyraziło pragnienia lub nie mogło zwrócić się o środki funduszu. 

Pięć państw członkowskich, które wniosły o najwyższe wkłady finansowe (Francja, 
Włochy, Hiszpania, Irlandia i Niemcy), wnioskowało o około 70% wysokości wszystkich 
wnioskowanych środków, podczas gdy 5 państw członkowskich wnioskujących o najniższe 
wkłady (Republika Czeska, Polska, Malta, Finlandia, Litwa) zwróciło się w sumie o około 2% 
ogółu środków. 

Decyzje o uruchomieniu EFG dotyczyły regionów poziomu NUTS 2, dla których 
średni DNB na mieszkańca wynosi 109,3% średniej Unii Europejskiej, zaś średni poziom 
bezrobocia wynosi zaledwie 5,9%1.

                                               
1 Źródło: Eurostat, dane z 2007 r. odnośnie do DNB na mieszkańca i z 2008 r. odnośnie do poziomu 
bezrobocia.



PE442.889v02-00 12/17 PR\820695PL.doc

PL

Porównanie wniosków i wnioskowanych wkładów 
(2007-kwiecień 2010)
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Dlaczego z EFG korzystają w głównej mierze te regiony, których PKB na mieszkańca przewyższa 
średnią Unii Europejskiej i w których bezrobocie pozostaje na umiarkowanym poziomie i w jaki 
sposób zaradzić takiej rozbieżności? 

Liczba wniosków i wnioskowanych wkładów stanowi przedmiot rosnącej liczby procedur 
uruchamiania, ale pozostaje ograniczona w porównaniu do dostępnych środków. 

Tylko 16 decyzji zostało zatwierdzonych przed przeglądem w czerwcu 2009 r., na 
których skorzystało 8 państw członkowskich na ogólną kwotę uruchomionych środków w 
wysokości 80 mln EUR.

Porównanie różnych  lat budżetowych wykazało jednak rosnący poziom 
wykorzystania, związany zwłaszcza z uelastycznieniem warunków zwracania się o środki 
EFG, do jakiego doszło w 2009 r. i z kryzysem gospodarczym i finansowym. Poziom 
wykorzystania środków wzrósł z 3,7% w 2007 r. (18,6 mln EUR) do 9,8% w 2008 r. (49 mln 
EUR) i do 10,5% w 2009 r. (52 mln EUR). Wydaje się, że tendencja ta utrzyma się w 2010 r. 
Między czerwcem 2009 r. a kwietniem 2010 r. przyjęto, rozpatrzono lub złożono 42 wnioski 
dotyczące 36 712 nowych pracowników i dodatkowych 9 państw członkowskich na ogólną 
kwotę 197 mln EUR. 

Czy wyraźny wzrost liczby wniosków o udzielenie wsparcia i wzrost wnioskowanych wkładów 
jest stałą tendencją, a jeśli tak, czym należy ją wyjaśnić i jak skutecznie jej sprostać?

Wnioskowany wkład w przeliczeniu na pracownika wyraźnie się różni w poszczególnych 
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państwach członkowskich. 

Decyzje zatwierdzone dotyczą 29 292 zwolnionych pracowników, a złożone wnioski 
wyróżniły 54 867 pracowników wymagających pomocy. 

Wnioskowane wkłady to średnio 5 253 EUR na pracownika. Stosunek między najniższym 
wnioskowanym wkładem na pracownika (511 EUR)1 a najwyższym (22 031 EUR)2 wynosi 1 
do 40.

Porównanie pracowników wymagających pomocy z 
wnioskowanymi wkładami na pracownika 

(2007-kwiecień 2010)

5.362
4.451

13.447

6.835

5.023

950
1.913

3.618

13.666

1.009
1.153

2.217

7.080

800

3.2884.131

6.560

511
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Ita
lie

Espa
gne

Alle
magn

e
Fran

ce

Pay
s B

as
Irl

an
de

Moy
enn

e

Litu
ani

e

Port
ug

al

Belg
iqu

e

Slov
éni

e

Dan
em

ark
Su

ède

Autric
he

Fin
lan

de

Po
logn

e
M

alt
e

Rép
. tc

hè
qu

e

Etats membres

Tr
av

ai
lle

ur
s  

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Travailleurs à aider par EM Travailleurs à aider par cas Contribution par travailleur

Czy istniejące rozbieżności w zakresie wysiłku finansowego poszczególnych państw 
członkowskich w przeliczeniu na pracownika są w pełni uzasadnione, a jeśli nie, jak im zaradzić?

Wnioski o uruchomienie EFG są wypadkową szeregu kryteriów interwencji, jednak w 
niezrównoważonych proporcjach.

Państwa członkowskie powołują się w 57,7% przypadków na kryterium interwencji z art. 2 
lit. b) rozporządzenia dotyczącego EFG, w 36,5% przypadków na kryterium z art. 2 lit. a), a 
w 5,8% – na kryterium zawarte w art. 2 lit. c). Zaledwie jedno państwo członkowskie (Litwa) 
przywołało wszystkie 3 kryteria interwencji w przynajmniej jednym ze swych wniosków.

Od czerwca 2009 r. kryterium interwencji zawarte w art. 2 lit. b) częściej jest przywoływane 
niż w minionym okresie (w 60% zarejestrowanych wniosków w porównaniu z 50% dawniej)
                                               
1 EGF/2010/010, Unilever (Republika Czeska).
2 EGF/2010/007, Steiermark-Niederoesterreich (Austria).
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Przywoływane kryterium interwencji (2007-kwiecień 2010)
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Czym wyjaśnić różnicę zaobserwowaną między odwoływaniem się przez państwa członkowskie 
do kryteriów?

Pomoc EFG dotyczy niewielkiej liczby sektorów gospodarki, mimo tego iż obserwuje się 
tendencję do ich różnicowania.

Podczas gdy 16 decyzji podjętych na mocy pierwotnego rozporządzenia dotyczyło wyłącznie 
branży włókienniczej (50%), motoryzacyjnej (31%) i telefonii komórkowej (19%), wnioski 
złożone na mocy zmienionego rozporządzenia otwarły się na nowe sektory, jak przemysł 
maszynowy, elektroniczny, drukarski i budowlany. 

Czy obserwowane preferencje sektorowe zawsze są uzasadnione przez uwarunkowania związane 
z globalizacją lub kryzysem?

 Analiza procedury uruchomienia i wykorzystania EFG

Sektory wymagające wsparcia w oparciu
o złożone wnioski (2007-kwiecień 2010)
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Choć EFG do tej pory nie dysponował własnymi środkami na płatności, sytuacja począwszy 
od 2011 r. może się zmienić. 

Całość środków na płatności uruchomionych z myślą o uregulowaniu zobowiązań została 
pobrana z pozycji budżetowych, co do których przewidziano niepełne wykorzystanie 
przeznaczonych im środków. Potrzeby pokryto w wys. 97,6% z pozycji budżetowych 
dotyczących EFS, zaś pozostałe środki – z pozycji budżetowej „Wymiar sprawiedliwości w 
sprawach cywilnych”. Jeżeli możliwość wpisania do rezerwy środków na płatności obok 
środków na zobowiązania nie została jeszcze wykorzystana, projekt budżetu na 2011 r. po raz 
pierwszy przewiduje wpisanie do pozycji EFG kwoty 50 mln EUR na środki na płatności. 

Jakie konsekwencje będzie miało wpisanie środków na płatności do pozycji EFG, jeśli chodzi o 
terminy uruchomienia wkładów?

Procedura uruchomienia EFG trwa zbyt długo, co szkodzi skuteczności funduszu i 
zainteresowaniu nim ze strony państw członkowskich. 

Okres pomiędzy złożeniem wniosku o wkład EFG a wypłatą wkładu finansowego przekracza 
średnio 9 miesięcy. 

Okres ten można rozbić następująco:
– 6 miesięcy między przedstawieniem przez państwo członkowskie wniosku a 
zatwierdzeniem przez Komisję wniosku w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG;
– 2 miesiące między zatwierdzeniem przez Komisję wniosku w sprawie decyzji o 
uruchomieniu EFG a jej przyjęciem przez władzę budżetową;
– 1 miesiąc i tydzień pomiędzy przyjęciem przez władzę budżetową decyzji o uruchomieniu 
EFG a wypłaceniem przez Komisję wkładu finansowego1.

Długość procedury osłabia atrakcyjność EFG w oczach państw członkowskich, które, nie 
znając wyników procedury, wstępnie finansują aktywne działania na rynku pracy. Wyjaśnia 
to częściowo zaobserwowaną różnicę między liczbą pracowników, dla których wnioskowany 
jest wkład EFG, a liczbą pracowników, którzy otrzymują wsparcie, pracowników 
zwolnionych, którzy mogą zdecydować o wycofaniu się z rynku pracy lub znaleźć na ten 
okres zatrudnienie. W najgorszym wypadku różnice te mogą zmusić państwa członkowskie 
do zwrócenia pełnej kwoty przyznanego wkładu, jeśli kryterium liczby pracowników nie 
zostanie spełnione à posteriori. 

W jaki sposób skrócić procedurę uruchamiania EFG, by fundusz stał się atrakcyjniejszy dla 
państw członkowskich?

                                               
1 Ogólny okres i termin wypłaty przyznanego wkładu odnoszą się wyłącznie do 15 pierwszych decyzji o 

uruchomieniu EFG z powodu braku odnośnych informacji o decyzjach przyjętych później. Dwa kolejne 
okresy zostały obliczone w oparciu o wszystkie przyjęte decyzje. 
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ


