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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) ustanowiono 
rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji, na 
czas obowiązywania ram finansowych na 
okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., aby umożliwić Unii 
Europejskiej wykazanie solidarności z 
pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją i wsparcie 
ich szybkiej reintegracji zawodowej. Ten 
początkowy cel EFG pozostaje aktualny.

(2) Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) ustanowiono 
rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji, na 
czas obowiązywania ram finansowych na 
okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r., aby umożliwić Unii 
Europejskiej wykazanie solidarności z 
pracownikami zwolnionymi w wyniku 
poważnych zmian strukturalnych w 
kierunkach światowego handlu 
spowodowanych globalizacją i wsparcie 
ich szybkiej reintegracji zawodowej.
Biorąc pod uwagę obecną niepewną 
sytuację, w jakiej wciąż znajduje się wiele 
państw członkowskich, ten początkowy cel 
EFG pozostaje aktualny, ponieważ 
umożliwia – choćby na niewielką skalę –
świadczenie indywidualnie dostosowanych 
usług dla pracowników, którzy stracili 
pracę w wyniku zwolnień grupowych, 
mających poważne konsekwencje na 
szczeblu przedsiębiorstwa, sektora 
i regionu, a spowodowanych globalizacją 
gospodarczą.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” uznaje się 
rolę EFG jako elastycznego funduszu 
udzielającego wsparcia pracownikom, 
którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak 
najszybszym znalezieniu nowej pracy. W 
okresie obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia 
powinna nadal zapewniać specjalne 
jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia 
reintegracji zawodowej zwolnionych 
pracowników w obszarach, sektorach, na 
terytoriach lub rynkach pracy 
doświadczających gwałtownych 
problemów spowodowanych poważnymi 
zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod 
uwagę cel, jakim jest zapewnianie 
wsparcia w nagłych i niespodziewanych 
okolicznościach, EFG powinien pozostać 
poza WRF.

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Budżet z 
perspektywy «Europy 2020»” uznaje się 
rolę EFG jako elastycznego funduszu 
udzielającego wsparcia pracownikom, 
którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak 
najszybszym znalezieniu nowej pracy. W 
okresie obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia 
powinna nadal zapewniać specjalne 
jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia 
reintegracji zawodowej zwolnionych 
pracowników w obszarach, sektorach, na 
terytoriach lub rynkach pracy 
doświadczających gwałtownych 
problemów spowodowanych poważnymi 
zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod 
uwagę cel, jakim jest zapewnianie 
wsparcia w nagłych i niespodziewanych 
okolicznościach, EFG powinien pozostać 
poza WRF, wyposażając Unię 
w mechanizm szybkiego reagowania 
w celu udzielania wsparcia w czasie 
kryzysów zatrudnienia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z inicjatywy państwa członkowskiego 
składającego wniosek, wkład finansowy 
może zostać przyznany na działania 

3. Z inicjatywy państwa członkowskiego 
składającego wniosek wkład finansowy –
nieprzekraczający 5% kosztów 
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przygotowawcze, działania w zakresie 
zarządzania, dostarczania i 
upowszechniania informacji, działania w 
zakresie kontroli i sprawozdawczości.

całkowitych – może zostać przyznany na 
działania przygotowawcze, działania w 
zakresie zarządzania, dostarczania i 
upowszechniania informacji, działania w 
zakresie kontroli i sprawozdawczości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą pracowników, 
proponowane działania i szacunkowe 
koszty, ocenia i proponuje w możliwie 
najkrótszym terminie kwotę ewentualnego 
wkładu finansowego, który może zostać 
przyznany w ramach dostępnych środków.
Kwota ta nie może przekraczać 50 % 
całości szacowanych kosztów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych 
kosztów w przypadku wniosków 
złożonych przez państwo członkowskie, na 
terytorium którego co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych. Komisja oceni 
tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy 
uzasadnione jest współfinansowanie na 
poziomie 65 %.

1. Komisja, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, 
uwzględniając w szczególności liczbę 
objętych pomocą pracowników, 
proponowane działania i szacunkowe 
koszty, ocenia i proponuje w możliwie 
najkrótszym terminie kwotę ewentualnego 
wkładu finansowego, który może zostać 
przyznany w ramach dostępnych środków.
Kwota ta nie może przekraczać 50 % 
całości szacowanych kosztów, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych 
kosztów w przypadku wniosków 
złożonych przez państwo członkowskie, na 
terytorium którego co najmniej jeden 
region na poziomie NUTS II kwalifikuje 
się w ramach celu „Konwergencja” 
funduszy strukturalnych. Komisja oceni 
tego rodzaju przypadki i zdecyduje zgodnie 
z wcześniej określonymi kryteriami, czy 
uzasadnione jest współfinansowanie na 
poziomie 65%.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W następstwie wejścia w życie decyzji 1. W następstwie wejścia w życie decyzji 
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w sprawie wkładu finansowego zgodnie z 
art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu 
członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 
dni wkład finansowy w formie płatności 
zaliczkowej w wysokości co najmniej 50 
% wkładu finansowego Unii dla państwa 
członkowskiego, a następnie ewentualne
dalsze płatności pośrednie i końcowe.
Płatność zaliczkową rozlicza się w 
momencie zamknięcia wkładu 
finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

w sprawie wkładu finansowego zgodnie z 
art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu 
członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 
dni wkład finansowy w formie płatności 
zaliczkowej w wysokości do 50% wkładu 
finansowego Unii dla państwa 
członkowskiego, a następnie dalsze 
płatności pośrednie i/lub końcowe.
Płatność zaliczkową rozlicza się w 
momencie zamknięcia wkładu 
finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie 
co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności w ramach 
niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich 
dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje 
się głównie na wynikach osiągniętych 
przez EFG i zawiera w szczególności 
informacje dotyczące złożonych 
wniosków, przyjętych decyzji, 
finansowanych działań, w tym ich 
komplementarności z działaniami 
finansowanymi z innych unijnych 
funduszy, przede wszystkim z 
Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), oraz informacje dotyczące 
likwidacji przyznanego wkładu 
finansowego. Powinno ono dokumentować 
również przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie 
co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie kompleksowe sprawozdanie 
ilościowe i jakościowe z działalności w 
ramach niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 w 
poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie 
koncentruje się głównie na wynikach 
osiągniętych przez EFG i zawiera w 
szczególności informacje dotyczące 
złożonych wniosków, przyjętych decyzji,
liczby pracowników, którzy otrzymują 
wsparcie i którzy znaleźli stabilne 
zatrudnienie w ciągu roku od złożenia 
wniosku, a także dotyczące finansowanych 
działań, w tym ich komplementarności z 
działaniami finansowanymi z innych 
unijnych funduszy, przede wszystkim z 
Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), oraz informacje dotyczące 
likwidacji przyznanego wkładu 
finansowego. Powinno ono dokumentować 
również przypadki wniosków, które zostały 
odrzucone lub zredukowane ze względu na 
brak wystarczających środków lub 
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niekwalifikowalność.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie jest przekazywane do 
wiadomości Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi 
Regionów oraz partnerom społecznym.

2. Sprawozdanie jest przekazywane do 
wiadomości Trybunałowi 
Obrachunkowemu, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, 
Komitetowi Regionów oraz partnerom 
społecznym.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wyniki oceny przekazywane są do 
wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi 
Regionów i partnerom społecznym.

2. Wyniki oceny przekazywane są do 
wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Trybunałowi Obrachunkowemu,
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Komitetowi Regionów i 
partnerom społecznym. Podczas 
opracowywania nowych programów 
w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
socjalnych należy wziąć pod uwagę 
zalecenia wynikające z tej oceny.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zapewnienie, by finansowane wydatki 
były oparte na wiarygodnych dokumentach 
pomocniczych, a także były prawidłowe i

(c) zapewnienie, by finansowane wydatki 
były oparte na wiarygodnych dokumentach 
pomocniczych, a także były zgodne z
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zgodne z przepisami; prawem i przepisami;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ponosząc odpowiedzialność za 
wykonanie ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej, Komisja podejmuje wszelkie 
kroki niezbędne do zweryfikowania, czy 
finansowane działania przeprowadzane są 
zgodnie z zasadami należytego i 
efektywnego zarządzania finansowego.
Obowiązkiem państwa członkowskiego 
składającego wniosek jest posiadanie 
sprawnie funkcjonujących systemów 
zarządzania i kontroli; Komisja upewnia 
się, że takie systemy funkcjonują.

4. Ponosząc odpowiedzialność za 
wykonanie ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej, Komisja podejmuje wszelkie 
kroki niezbędne do zweryfikowania, czy 
finansowane działania przeprowadzane są 
zgodnie z zasadami należytego i 
efektywnego zarządzania finansowego.
Obowiązkiem państwa członkowskiego 
składającego wniosek jest posiadanie 
sprawnie funkcjonujących systemów 
zarządzania i kontroli; Komisja upewnia 
się, że takie systemy funkcjonują. W razie 
wykrycia nieprawidłowości niewłaściwie 
wypłacone kwoty należy odzyskać głównie 
przez kompensację. W stosownych 
przypadkach ochrona interesów 
finansowych Unii może zgodnie z art. 325 
traktatu obejmować zastosowanie 
skutecznych, proporcjonalnych 
i odstraszających kar. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach gdy kwota 
rzeczywistych kosztów działania jest 
niższa niż szacunkowa kwota podana 
zgodnie z art. 15, Komisja przyjmuje
decyzję w drodze aktu wykonawczego, 
żądając od państwa członkowskiego 
zwrotu odpowiedniej kwoty otrzymanego 
wkładu finansowego.

1. W przypadkach gdy kwota 
rzeczywistych kosztów działania jest 
niższa niż szacunkowa kwota podana 
zgodnie z art. 15, a odzyskanie kwoty przez 
kompensację jest niewykonalne, Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze, żądając od 
państwa członkowskiego zwrotu 
odpowiedniej kwoty otrzymanego wkładu 
finansowego.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, przyznaje się 
na czas nieokreślony od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, następuje na 
czas obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.
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