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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 (wniosek EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery złożony 
przez Danię)
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0421 – C7–0194/2011),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.)1, 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 w sprawie EFG),

uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

– uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0000/2011),

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, 

B. mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do 
wniosków przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, 
których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego 
i gospodarczego,

C. 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 odniesieniu do przyjęcia 
decyzji o uruchomieniu EFG,

                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
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D. mając na uwadze, że Dania wystąpiła o pomoc w związku z 813 zwolnieniami (z czego 
325 pracowników ma zostać objętych pomocą) w sześciu przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność ujętą w dziale 28 według klasyfikacji NACE Rev. 2 
(„Produkcja maszyn i urządzeń”) w regionie NUTS II Midtjylland (DK04) w Danii,

E. mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w 
rozporządzeniu w sprawie EFG,

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 jego uruchomienie; ma nadzieję, że dalsze ulepszenia 
procedury zostaną zrealizowane w ramach nadchodzącego przeglądu EFG i że zwiększy 
się skuteczność, przejrzystość i widoczność funduszu;

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;

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;

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;

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;

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;

7. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;
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8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 
niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

9. 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 xxx

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 (wniosek EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery złożony przez Danię)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1, 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 Europejskiej3,

a także mając na uwadze, co następuje:

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

(2) Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w przypadku wniosków złożonych po 
dniu 1 maja 2009 r. o pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim 
następstwem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

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

(4) W dniu 11 maja 2010 r. Dania złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w 
związku ze zwolnieniami w 6 przedsiębiorstwach prowadzących działalność ujętą w 
dziale 28 według klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja maszyn i urządzeń”) w 
regionie NUTS II Midtjylland (DK04), uzupełniając go dodatkowymi informacjami do 
dnia 21 marca 2011 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006 dotyczące określania wkładu finansowego. W związku z tym Komisja 
wnosi o uruchomienie kwoty 3 944 606 EUR.

                                               
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. C […] z […], s. […].
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(5) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku 
złożonego przez Danię,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 uruchamia się środki 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 
3 944 606 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2
Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w [Brukseli/Strasburgu] dnia

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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UZASADNIENIE

I. Kontekst
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia 
dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian 
w strukturze światowego handlu. 

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania finansami1 z dnia 17 maja 2006 r. oraz w art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 1927/20062 EFG nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 
500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków 
z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, 
z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako 
rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.
Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki EFG Komisja – w przypadku 
pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie 
uruchomienia EFG, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. 
Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia 
w sprawie wykorzystania EFG i wnioskowanych kwot. Trójstronne rozmowy mogą mieć 
uproszczoną formę.

II. Aktualna sytuacja: wniosek Komisji 
W dniu 11 lipca 2011 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej 
uruchomienia EFG na rzecz Danii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników 
zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
Jest to czternasty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2011 r. i dotyczy uruchomienia 
całkowitej kwoty 3 944 606 EUR z EFG na rzecz Danii. Dotyczy on 813 zwolnień (325 
zwolnionych pracowników ma otrzymać wsparcie), do których doszło w sześciu 
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 28 według klasyfikacji NACE Rev. 2 
(„Produkcja maszyn i urządzeń”) w regionie NUTS II Midtjylland (DK04), w przeciągu 
dziewięciomiesięcznego okresu odniesienia od dnia 6 czerwca 2009 r. do 6 marca 2010 r. 
Wniosek w sprawie EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery z Danii przedłożono Komisji 
dnia 11 maja 2010 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami, które napływały do dnia 
21 marca 2011 r. Wniosek oparty był na kryterium interwencji określonym w art. 2 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagany próg wynosi co najmniej 500 
zwolnień w okresie dziewięciu miesięcy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 
w tym samym dziale według klasyfikacji NACE Rev. 2 w jednym regionie lub dwóch 
sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II w państwie członkowskim.

Jednym z kryteriów oceny Komisji była analiza powiązania pomiędzy zwolnieniami 
a istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu bądź kryzysem finansowym, co w tym 
konkretnym przypadku związane jest z poważnymi skutkami zmian strukturalnych 
spowodowanych globalizacją dla unijnego przemysłu produkcji turbin wiatrowych.
                                               
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
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Ponadto według władz duńskich redukcja zatrudnienia w regionie Midtjylland miała charakter 
nieprzewidziany ze względu na gwałtowną ekspansję światowego sektora energii wiatrowej. 

Ocena Komisji opierała się także na opisie obszaru oraz władz i zainteresowanych stron. Pod 
względem powierzchni i liczby ludności Midtjylland zajmuje odpowiednio pierwsze i drugie 
miejsce wśród pięciu regionów Danii. Pracownicy przemysłu żelaznego i metalurgicznego, do 
którego należy sektor produkcji turbin wiatrowych, stanowią w gminie Ringkøbing-Skjern 
wyższy odsetek ogółu zatrudnionych, niż ma to miejsce w skali całej Danii (odpowiednio 
19% i 6%), co sprawia, że region ten jest bardziej podatny na skutki negatywnych zmian w 
sektorze. Według oczekiwań Danii skutki zwolnień w skali lokalnej będą znaczące; 
notyfikowane zwolnienia pracowników stanowią ok. 2,5% ogólnej liczby miejsc pracy w 
gminie Ringkøbing-Skjern.
Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane i które 
powinny być zgodne z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych, obejmuje 
środki dotyczące wprowadzenia i reorientacji (aby określić cele i plany pracowników), 
pomocy uzupełniającej w zakresie dalszego kształcenia i szkolenia, laboratorium innowacji 
(skoncentrowanie się na podnoszeniu kwalifikacji pracowników dla umożliwienia im 
uczestnictwa w pracach prototypowych z zakresu czystych technologii prowadzonych w 
istniejących przedsiębiorstwach), programu mentoringu, infolinii ds. kwalifikacji, dodatków 
na poszukiwanie pracy i relokacyjnych.
Władze duńskie potwierdziły, że wymogi dotyczące konsultacji z partnerami społecznymi 
zostały spełnione. 
Jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, 
władze Danii we wniosku i informacjach dodatkowych:
• potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z 
prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;
• udowodniły, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym 
pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji 
przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki;

• potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte 
pomocą z innych instrumentów finansowych UE.

Jeśli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Dania powiadomiła Komisję, że wkład 
finansowy będzie zarządzany i kontrolowany przez te same organy, co w przypadku 
Europejskiego Funduszu Społecznego, którego instytucją zarządzającą jest również duński 
Urząd ds. Przedsiębiorczości i Budownictwa. Rolę instytucji certyfikującej pełnić będzie inny 
dział tego samego organu. Instytucją audytową będzie EU Controllerfunction w duńskim 
Urzędzie ds. Przedsiębiorczości i Budownictwa. 

Według oceny Komisji wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone 
w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym Komisja proponuje jego zatwierdzenie 
przez władzę budżetową.

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek 
o przesunięcie na łączną kwotę 3 944 606 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w zobowiązaniach 
do pozycji budżetowej EFG 04 05 01.
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków 
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Parlamentu po raz pierwszy w budżecie na rok 2011 uwidocznione są środki na płatności 
(47 608 950 EUR) w pozycji budżetowej EFG i wyraża zadowolenie ze wzmocnienia pozycji 
04 05 01 kwotą 50 000 000 EUR przewidzianą w budżecie korygującym nr 2/2011.

Przypomina ona, że EFG został stworzony jako osobny specjalny instrument z własnymi 
celami i terminami i że jako taki 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. 

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia EFG w granicach 
rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

Jest to czternasty wniosek o uruchomienie funduszu przedstawiony władzy budżetowej w 
roku 2011. Po odjęciu od dostępnych środków kwoty ujętej we wniosku (3 944 606 EUR) do 
końca roku 2011 pozostaje w związku z tym do dyspozycji kwota 424 760 999 EUR. Na 
dotacje przyznawane przez ostatnie cztery miesiące 2011 r. pozostanie więc ponad 25% 
maksymalnej rocznej kwoty przeznaczonej na EFG, jak wymaga tego art. 12 ust. 6 
rozporządzenia w sprawie EFG.

III. Procedura
Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie środków w celu zapisania w budżecie na 
2011 r. specjalnych środków na zobowiązania, 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, chyba że nie 
dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) 
powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia 
i pomocy przy ocenie wniosków o środki z EFG.
W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyda 
opinię w sprawie uruchomienia funduszu, która zostanie załączona w postaci pisma do 
niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętej na posiedzeniu 
pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r. potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego 
procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia EFG przy należytym poszanowaniu 
porozumienia międzyinstytucjonalnego.


