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Poprawka 1
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

(Aa) mając na uwadze, że EFG nie 
powinien utrudniać państwom 
członkowskim wdrażania polityki 
strukturalnej w celu przekształcenia ich 
gospodarek i rynków pracy, ani nie 
powinien utrudniać przedsiębiorstwom 
dostosowania swoich produktów, procesu 
produkcyjnego i polityki kadrowej do 
zapotrzebowania zrównoważonej 
gospodarki; mając na uwadze, że EFG 
powinien wręcz przeciwnie zachęcać i 
przyczyniać się do tego; 

Or. en

Poprawka 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Projekt opinii
Punkt B a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

(Ba) mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) nie nakłada na państwa 
członkowskie obowiązku wdrożenia 
aktywnych środków rynku pracy w 
ramach wniosków o skorzystanie z 
funduszu, lecz obowiązek wprowadzenia 
skoordynowanego pakietu 
zindywidualizowanych usług mających na 
celu reintegrację pracowników z rynkiem
pracy zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
EFG1, co pozwala państwom 
członkowskim swobodnie dostosowywać 
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środki dotyczące zwolnionych 
pracowników do lokalnych i 
indywidualnych potrzeb w ramach 
każdego wniosku,
(1 Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2009 r. ustanawiające 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji zmienionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.)

Or. en

Poprawka 3
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że polityka socjalna i 
polityka zatrudnienia należą do 
kompetencji krajowych koordynowanych 
za pomocą otwartej metody koordynacji 
i wykorzystujących wszystkie możliwe 
synergie, aby zapewnić pomyślny rozwój 
Unii w dobie globalizacji oraz stawić czoła 
wyzwaniu, jakim jest integracja społeczna 
i zawodowa w państwach członkowskich; 
przypomina też, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest 
instrumentem utworzonym w celu 
wspierania tego celu i niesienia pomocy 
pracownikom w przypadkach grupowych 
zwolnień;

1. przypomina, że polityka socjalna i 
polityka zatrudnienia należą do 
kompetencji krajowych koordynowanych 
za pomocą otwartej metody koordynacji 
i wykorzystujących wszystkie możliwe 
synergie, aby zapewnić pomyślny rozwój 
Unii w dobie globalizacji oraz stawić czoła 
wyzwaniu, jakim jest integracja społeczna 
i zawodowa w państwach członkowskich;
ubolewa nad brakiem równowagi między 
polityką socjalną a innymi, bardziej 
zintegrowanymi strategiami politycznymi, 
których celem jest konkurencja, i w 
związku z tym wzywa do wzmocnienia 
instrumentów służących polityce 
socjalnej; przypomina też, że Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji
(EFG) jest instrumentem utworzonym w 
celu wspierania tego celu i niesienia 
pomocy pracownikom w przypadkach 
grupowych zwolnień;

Or. fr
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Poprawka 4
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że polityka socjalna i 
polityka zatrudnienia należą do 
kompetencji krajowych koordynowanych
za pomocą otwartej metody koordynacji 
i wykorzystujących wszystkie możliwe 
synergie, aby zapewnić pomyślny rozwój 
Unii w dobie globalizacji oraz stawić czoła 
wyzwaniu, jakim jest integracja społeczna 
i zawodowa w państwach członkowskich; 
przypomina też, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest 
instrumentem utworzonym w celu 
wspierania tego celu i niesienia pomocy 
pracownikom w przypadkach grupowych 
zwolnień;

1. przypomina, że polityka socjalna i 
polityka zatrudnienia należą do 
kompetencji krajowych koordynowanych 
za pomocą otwartej metody koordynacji 
i wykorzystujących wszystkie możliwe 
synergie, aby zapewnić pomyślny rozwój 
Unii w dobie globalizacji oraz stawić czoła 
wyzwaniu, jakim jest integracja społeczna 
i zawodowa w państwach członkowskich i 
między nimi; przypomina też, że 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) jest instrumentem 
utworzonym w celu wspierania tego celu i 
niesienia pomocy pracownikom w 
przypadkach grupowych zwolnień;

Or. nl

Poprawka 5
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się o przyznanie środków i 
płatności z linii budżetowej EFG co 
najmniej od początku kolejnych ram 
finansowych, aby uprościć ich 
wykorzystanie, skrócić terminy
rozpatrywania wniosków i zwiększyć ich 
skuteczność dla zwolnionych 
pracowników, oraz znormalizować 
procedury;

2. wzywa Komisję Europejską do 
zaproponowania zmian w rozporządzeniu 
EFG w celu jak największego 
przyspieszenia w krótkim terminie 
procedur rozpatrywania wniosków, aby
udostępnić środki w terminie 6 miesięcy 
po zwolnieniu, badając między innymi 
możliwość rozpoczynania procedury
rozpatrywania wniosków w chwili 
zapowiedzenia zwolnień, a nie po ich 
dokonaniu, oraz usprawniając w jak 
największym stopniu proces 
podejmowania decyzji przez Komisję 
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Europejską, a także do standaryzacji 
procedur; ponadto wzywa Komisję 
Europejską do przygotowania pomysłów 
na kolejne ramy finansowe, aby 
zrealizować cele polegające z jednej strony 
na współpracy z państwami 
członkowskimi, aby ułatwić podstawowe 
zmiany zwrócone ku przyszłości, w 
kierunku zrównoważonej gospodarki i 
zrównoważonego rynku pracy, a z drugiej 
strony, aby udzielić szybkiej i elastycznej
pomocy pracownikom zwolnionym z 
powodu niespodziewanych zakłóceń w 
gospodarce;

Or. en

Poprawka 6
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się o przyznanie środków i 
płatności z linii budżetowej EFG co 
najmniej od początku kolejnych ram 
finansowych, aby uprościć ich 
wykorzystanie, skrócić terminy 
rozpatrywania wniosków i zwiększyć ich 
skuteczność dla zwolnionych 
pracowników, oraz znormalizować 
procedury;

2. zwraca się o przyznanie środków i 
płatności z linii budżetowej EFG co 
najmniej od początku kolejnych ram 
finansowych, aby uprościć ich 
wykorzystanie, skrócić terminy 
rozpatrywania wniosków i zwiększyć ich 
skuteczność dla zwolnionych 
pracowników, oraz znormalizować 
procedury; podkreśla potrzebę 
zmniejszenia krajowego udziału we 
współfinansowaniu ze względu na 
trudności, jakie przechodzi wiele państw 
członkowskich, i zwiększenia 
finansowania wspólnotowego EFG do 
90% kosztów działań wspieranych z tego 
funduszu;

Or. pt
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Poprawka 7
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się o przyznanie środków i 
płatności z linii budżetowej EFG co 
najmniej od początku kolejnych ram 
finansowych, aby uprościć ich 
wykorzystanie, skrócić terminy 
rozpatrywania wniosków i zwiększyć ich 
skuteczność dla zwolnionych 
pracowników, oraz znormalizować 
procedury;

2. zwraca się o przyznanie środków i 
płatności z linii budżetowej EFG, aby 
uprościć ich wykorzystanie, skrócić 
terminy rozpatrywania wniosków i 
zwiększyć ich skuteczność dla 
zwolnionych pracowników, oraz 
znormalizować procedury;

Or. de

Poprawka 8
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się o przyznanie środków i 
płatności z linii budżetowej EFG co 
najmniej od początku kolejnych ram 
finansowych, aby uprościć ich 
wykorzystanie, skrócić terminy 
rozpatrywania wniosków i zwiększyć ich 
skuteczność dla zwolnionych 
pracowników, oraz znormalizować 
procedury;

2. w związku z obecną sytuacją 
gospodarczą zwraca się o przyznanie 
środków i płatności z linii budżetowej EFG 
co najmniej od początku kolejnych ram 
finansowych, aby uprościć ich 
wykorzystanie, skrócić terminy 
rozpatrywania wniosków i zwiększyć ich 
skuteczność dla zwolnionych 
pracowników, oraz znormalizować 
procedury;

Or. nl

Poprawka 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina państwom członkowskim 
znaczenie przyjęcia natychmiastowych 
środków interwencji na rynku pracy 
równolegle z ich zastosowaniem do EFG;

Or. en

Poprawka 10
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
zmianę maksymalnego okresu stosowania 
z 24 miesięcy od daty złożenia wniosku do 
36 miesięcy od daty zatwierdzenia, aby 
ułatwić pełne wykorzystanie przyznanych 
środków i umożliwić zwolnionym 
pracownikom zakończenie procesu 
reintegracji;

Or. en

Poprawka 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia partnerów społecznych do 
uczestnictwa w procesie od początku 
przygotowywania wniosków;

3. przypomina państwom członkowskim, 
że z jednej strony są one zobowiązane do 
włączenia partnerów społecznych do 
uczestnictwa w procesie od początku 
przygotowywania wniosków zgodnie z art. 
5 rozporządzenia EFG, a z drugiej strony 
do przestrzegania przepisów art. 9 tego 
rozporządzenia, który wymaga od państw 
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członkowskich, aby dostarczyły informacji 
o finansowanych działaniach i 
upowszechniały je, kierując te informacje 
również do zainteresowanych 
pracowników, lokalnych i regionalnych 
organów władzy i partnerów społecznych, 
a także aby dokonały standaryzacji 
procedur;

Or. en

Poprawka 12
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia partnerów społecznych do 
uczestnictwa w procesie od początku 
przygotowywania wniosków;

3. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia partnerów społecznych do 
uczestnictwa w procesie od początku 
przygotowywania wniosków oraz do 
zapewnienia udziału rad zakładowych w 
procesie przed rozpoczęciem wszelkiego 
programu, aby zagwarantować 
rzeczywisty udział partnerów społecznych 
w opracowywaniu planów restrukturyzacji 
odpowiadających potrzebom pracowników 
najemnych, a nie przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 13
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia partnerów społecznych do 
uczestnictwa w procesie od początku 
przygotowywania wniosków;

3. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia partnerów społecznych do 
uczestnictwa w procesie oraz do 
promowania dialogu społecznego z 
partnerami społecznymi i 
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przedsiębiorcami od początku 
przygotowywania wniosków;

Or. en

Poprawka 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady w sprawie nowych umiejętności w 
nowych miejscach pracy i podkreśla, że 
EFG udostępnia państwom członkowskim 
dodatkowe środki na szkolenie 
zwolnionych pracowników, aby mogli 
podjąć pracę z perspektywami na 
przyszłość i zwiększyć mobilność;

Or. en

Poprawka 15
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę Komisji na konieczność 
zadbania o odpowiednie stosowanie 
dyrektywy 2002/14/WE w sprawie 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami oraz 
dyrektywy 94/45/WE w sprawie 
ustanowienia Europejskiej Rady 
Zakładowej, aby udostępnić partnerom 
społecznym wszystkie narzędzia analizy 
przewidywanego planu zwolnień lub 
restrukturyzacji przed jego ogłoszeniem, 
umożliwiając im tym samym pełne 
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spełnienie swojej roli przy 
przygotowywaniu wniosku; 

Or. fr

Poprawka 16
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję Europejską do ujęcia 
w rozporządzeniu EFG przepisów 
zobowiązujących państwa członkowskie 
do wspierania udziału stowarzyszenia 
pracowników w fazie stosowania 
rozporządzenia; wzywa Komisję 
Europejską do zorganizowania wymiany 
doświadczeń i dobrych wzorców 
dotyczących udziału pracowników w 
stosowaniu EFG, aby pracownicy mogli 
skorzystać obecnie lub w przyszłości z 
doświadczeń zdobytych w przeszłości;

Or. en

Poprawka 17
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia wniosku, dzięki któremu 
przedsiębiorstwa, które zwalniają 
pracowników, a w poprzednich okresach 
sprawozdawczych odnotowały zyski, będą 
odpowiednio partycypować w kosztach 
społecznych związanych z delokalizacjami 
i likwidacją miejsc pracy, co zapewni
refinansowanie EFG;
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Or. de

Poprawka 18
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3e. wzywa Komisję do zastąpienia EFG w 
perspektywie średnioterminowej 
funduszem restrukturyzacyjnym, który 
byłby finansowany z pobieranym w całej
UE podatkiem od delokalizacji, i w 
ramach którego przedsiębiorstwa 
uczestniczyłyby odpowiednio w tworzeniu 
trwałych zastępczych miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 19
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3f. wzywa Komisję do wprowadzenia 
kryteriów, które uzależniałyby przyznanie 
wsparcia z EFG w pierwszej kolejności od 
działań restrukturyzacyjnych mających na 
celu tworzenie i ochronę miejsc pracy, 
oraz od zrównoważonego pod względem 
ekologicznym i społecznym rozwoju w 
odnośnych regionach;

Or. de

Poprawka 20
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3 g (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

3g. wzywa Komisję do rozszerzenia 
kryteriów korzystania z EFG na 
powyższych warunkach na delokalizację 
wewnątrz UE oraz do znacznego 
uproszczenia procedury składania 
wniosków;

Or. de

Poprawka 21
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do państw członkowskich o 
utworzenie na szczeblu krajowym 
struktury komunikacyjnej i 
administracyjnej EFG, utrzymującej 
kontakt z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, i o wymianę najlepszych
wzorców na szczeblu europejskim, co 
umożliwi szybką i skuteczną interwencję 
EFG w przypadku grupowych zwolnień;

4. zwraca się do państw członkowskich o 
utworzenie na szczeblu krajowym 
struktury komunikacyjnej i 
administracyjnej EFG, utrzymującej 
kontakt z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, w szczególności z partnerami 
społecznymi, i o wymianę najlepszych 
wzorców na szczeblu europejskim, co 
umożliwi szybką i skuteczną interwencję 
EFG w przypadku grupowych zwolnień;

Or. fr

Poprawka 22
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do państw członkowskich o 
utworzenie na szczeblu krajowym 
struktury komunikacyjnej i 
administracyjnej EFG, utrzymującej 
kontakt z wszystkimi zainteresowanymi 

4. zwraca się do państw członkowskich o 
utworzenie na szczeblu krajowym 
struktury komunikacyjnej i 
administracyjnej EFG, utrzymującej 
kontakt z wszystkimi zainteresowanymi 
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stronami, i o wymianę najlepszych 
wzorców na szczeblu europejskim, co 
umożliwi szybką i skuteczną interwencję 
EFG w przypadku grupowych zwolnień;

stronami, i o wymianę najlepszych 
wzorców na szczeblu europejskim, co 
umożliwi szybką i skuteczną interwencję 
EFG w przypadku groźby grupowych 
zwolnień;

Or. nl

Poprawka 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins, 
Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia 
EFG umożliwiającej objęcie 
rozporządzeniem wszystkich pracowników 
zwolnionych z tego samego powodu, we 
wszystkich sektorach i regionach;

Or. en

Poprawka 24
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania możliwych rozwiązań mających 
na celu przezwyciężenie podziałów wśród 
zwolnionych pracowników, którzy mogą 
skorzystać ze środków w ramach 
stosowania EFG i innych pracowników 
zwolnionych w tej samej dziedzinie;

Or. en
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Poprawka 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; wzywa państwa 
członkowskie i lokalne organy władzy do 
dołożenia wszelkich starań, aby ożywić 
miejsca, które ucierpiały wskutek 
delokalizacji i aby utrzymać działalność 
gospodarczą na tym obszarze, mając na 
uwadze, że EFG jest przeznaczony 
wyłącznie dla pracowników najemnych; 
zaleca państwom członkowskim, aby w 
tym celu nasiliły wymianę najlepszych 
praktyk, korzystając mianowicie z 
programu Progress;

Or. fr

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; wzywa państwa 
członkowskie do zadbania o to, aby 
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wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

krajowe przepisy dotyczące stosowania 
rozporządzenia nie ograniczały 
możliwości korzystania z funduszu; zaleca 
państwom członkowskim, aby w tym celu 
nasiliły wymianę najlepszych praktyk, 
korzystając mianowicie z programu 
Progress;

Or. en

Poprawka 27
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress, a w 
szczególności z nowego instrumentu 
mikrofinansowego;

Or. fr

Poprawka 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 

6. wzywa państwa członkowskie
korzystające z EFG do wykazania dużej 
skuteczności i do przyjęcia 
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pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

indywidualnego podejścia do pomocy na 
rzecz zwolnionych pracowników, w 
szczególności w przypadkach masowych 
zwolnień, aby zwiększyć szanse 
pracowników na rynku pracy 
przechodzącym głęboką restrukturyzację; 
zaleca państwom członkowskim, aby w 
tym celu nasiliły wymianę najlepszych 
praktyk, korzystając mianowicie z 
programu Progress;

Or. en

Poprawka 29
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników i do wspierania 
dokształcania i zmian kwalifikacji 
zawodowych, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

Or. nl

Poprawka 30
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 6. wzywa państwa członkowskie do 
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przyjęcia indywidualnego podejścia do 
pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

przyjęcia indywidualnego i społecznego
podejścia do pomocy na rzecz zwolnionych 
pracowników, w szczególności w 
przypadkach masowych zwolnień, aby 
zwiększyć szanse pracowników na rynku 
pracy przechodzącym głęboką 
restrukturyzację; zaleca państwom 
członkowskim, aby w tym celu nasiliły 
wymianę najlepszych praktyk, korzystając 
mianowicie z programu Progress;

Or. de

Poprawka 31
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach
pracy i wspierać kształcenie się przez całe 
życie, aby umożliwić pracownikom 
rozwijanie kariery osobistej oraz 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności, zamieniać istniejące 
stanowiska pracy w bardziej przyjazne dla 
środowiska, tworzyć nowe „zielone” 
miejsca pracy i wspierać kształcenie się
przez całe życie, aby umożliwić 
pracownikom rozwijanie kariery osobistej 
oraz przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji; wzywa państwa członkowskie 
do dalszego wspierania zwłaszcza 
młodzieży, kobiet po 45 roku życia oraz 
pracowników w trudnej sytuacji lub 
starszych do pozostania na rynku pracy 
lub powrotu na ten rynek;

Or. en

Poprawka 32
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7 
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Projekt opinii Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach 
pracy i wspierać kształcenie się przez całe 
życie, aby umożliwić pracownikom 
rozwijanie kariery osobistej oraz 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach 
pracy w danej dziedzinie zatrudnienia i 
wspierać kształcenie się przez całe życie, 
aby umożliwić pracownikom rozwijanie 
kariery osobistej oraz przyczynić się do 
wzrostu konkurencyjności Unii w 
kontekście globalizacji;

Or. fr

Poprawka 33
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach 
pracy i wspierać kształcenie się przez całe 
życie, aby umożliwić pracownikom 
rozwijanie kariery osobistej oraz 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności w szczególności na nowych, 
trwałych i przyszłościowych stanowiskach 
pracy i wspierać kształcenie się przez całe 
życie, aby umożliwić pracownikom 
rozwijanie kariery osobistej oraz 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

Or. de

Poprawka 34
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 7 
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Projekt opinii Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach 
pracy i wspierać kształcenie się przez całe 
życie, aby umożliwić pracownikom 
rozwijanie kariery osobistej oraz 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych, trwałych i 
wysokiej jakości stanowiskach pracy i 
wspierać kształcenie się przez całe życie, 
aby umożliwić pracownikom rozwijanie 
kariery osobistej oraz przyczynić się do 
wzrostu konkurencyjności Unii w 
kontekście globalizacji;

Or. fr

Poprawka 35
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach 
pracy i wspierać kształcenie się przez całe 
życie, aby umożliwić pracownikom 
rozwijanie kariery osobistej oraz 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

7. zachęca państwa członkowskie do 
korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych „dobrych”
stanowiskach pracy i wspierać kształcenie 
się przez całe życie, aby umożliwić 
pracownikom rozwijanie kariery osobistej 
oraz przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

Or. de

Poprawka 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 7. zachęca państwa członkowskie do 
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korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach 
pracy i wspierać kształcenie się przez całe 
życie, aby umożliwić pracownikom 
rozwijanie kariery osobistej oraz 
przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności Unii w kontekście 
globalizacji;

korzystania z EFG, aby realizować 
europejskie cele, promować nowe 
umiejętności na nowych stanowiskach 
pracy, wspierać przedsiębiorczość i 
kształcenie się przez całe życie, aby 
umożliwić pracownikom rozwijanie 
kariery osobistej oraz przyczynić się do 
wzrostu konkurencyjności Unii w 
kontekście globalizacji;

Or. en

Poprawka 37
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie 
korzystające z EFG do wytworzenia 
synergii między EFG, EFS i 
mikrofinansowaniem, aby znaleźć środki 
dostosowane do indywidualnych 
przypadków;

Or. de

Poprawka 38
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7b. zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia działań zgodnych z 
rozporządzeniem EFG, wspierających 
mobilność pracowników, jeżeli 
perspektywy zatrudnienia w ich regionie 
nie są pomyślne;

Or. en
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Poprawka 39
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7c. zauważa, że w kontekście globalizacji 
konkurencyjność UE w przyszłości można 
zapewnić jedynie poprzez nasilenie 
działań zmierzających do zwiększenia 
poziomu kwalifikacji pracowników na 
obszarze Unii; uważa, że EFG powinien 
również pomagać w okresach bezrobocia 
poprzez intensywne działania na rzecz 
szkolenia ustawicznego i zmiany 
kwalifikacji zawodowych;

Or. de

Poprawka 40
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7d. podkreśla ponadto, że w wielu 
przypadkach istnieją ogromne różnice 
(poziom płac, świadczenia socjalne itp.) 
na rynkach pracy poszczególnych państw 
członkowskich w obrębie UE, w 
szczególności między zachodnią a 
wschodnią częścią Europy; zauważa, że 
różnice te prowadzą do masowych 
zwolnień w tych państwach 
członkowskich, w których warunki na 
rynku pracy mniej sprzyjają 
przedsiębiorstwom; uważa, że EFG 
powinien obejmować również przypadki 
zwolnień spowodowane globalizacją jako 
przypadki kwalifikujące się do 
skorzystania z funduszu; 

Or. de
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Poprawka 41
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
przyszłość;

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
przyszłość; zachęca państwa członkowskie 
do opracowania polityki zobowiązującej 
przedsiębiorstwa delokalizujące lub 
zaprzestające działalności w danym 
regionie do wspierania pracowników w 
podnoszeniu swoich umiejętności i 
szukaniu nowych miejsc pracy, a także do 
wspierania ich w okresie przejściowym;

Or. en

Poprawka 42
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu i odbytych szkoleniach, aby 
ich przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
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przyszłość; przyszłość;

Or. de

Poprawka 43
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
przyszłość;

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli „dobrą” stałą pracę z widokami na 
przyszłość;

Or. de

Poprawka 44
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
przyszłość;

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy przed początkiem okresu 
bezrobocia mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
przyszłość w sektorze, który pozostanie 
opłacalny;

Or. fr
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Poprawka 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich odpowiedzialność za 
uczynienie wszystkiego co możliwe, aby 
pracownicy od początku okresu bezrobocia 
mogli zaświadczyć o zdobytym 
doświadczeniu, aby ich 
przekwalifikowanie było możliwie jak 
najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
przyszłość;

8. przypomina przedsiębiorstwom, że 
spoczywa na nich społeczna
odpowiedzialność za uczynienie 
wszystkiego co możliwe, aby pracownicy 
od początku okresu bezrobocia mogli 
zaświadczyć o zdobytym doświadczeniu, 
aby ich przekwalifikowanie było możliwie 
jak najtrafniejsze i najszybsze oraz aby 
znaleźli stałą pracę z widokami na 
przyszłość;

Or. en

Poprawka 46
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. stwierdza, że wnioski są bardzo 
zróżnicowane ze względu na zróżnicowane 
sytuacje w poszczególnych państwach 
członkowskich; w związku z tym zwraca 
się do Komisji o przygotowanie wniosku w 
celu zwiększenia elastyczności kryteriów 
interwencji według państw członkowskich 
w trosce o lepsze dostosowanie do 
krajowej specyfiki gospodarczej, oceniając 
możliwość przedłużenia okresu 
referencyjnego i rozszerzenia obszaru 
przedsiębiorstw;.

9. stwierdza, że wnioski są bardzo 
zróżnicowane ze względu na zróżnicowane 
sytuacje w poszczególnych państwach 
członkowskich; w związku z tym zwraca 
się do Komisji o przygotowanie wniosku w 
celu zwiększenia elastyczności kryteriów 
interwencji według państw członkowskich 
w trosce o lepsze dostosowanie do 
krajowej specyfiki gospodarczej, oceniając 
możliwość przedłużenia okresu 
referencyjnego i rozszerzenia obszaru 
przedsiębiorstw, unikając jednocześnie 
nierówności w dostępie państw 
członkowskich do tego instrumentu;
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Or. fr

Poprawka 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca się do Komisji o dostarczenie 
państwom członkowskich szeregu 
wytycznych w sprawie koncepcji i 
stosowania wniosków o finansowanie z 
EFG, w celu przyspieszenia procedur 
składania wniosków i osiągnięcia między 
zainteresowanymi stronami szerokiego 
konsensu w sprawie strategii, jaką należy 
zastosować i środków, jakie należy 
przyjąć, aby zapewnić skuteczną 
reintegrację pracowników z rynkiem
pracy;

Or. en

Poprawka 48
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9b. uważa, że przy stosowaniu EFG należy 
wymagać od państw członkowskich, aby 
podjęły środki gwarantujące, że osoby nie
będące obywatelami danego kraju, 
kwalifikujące się do skorzystania z 
funduszu, będą mogły z niego skorzystać, 
nawet jeżeli mieszkają w innym kraju, w 
szczególności jeżeli chodzi o inny kraj 
UE;

Or. en
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Poprawka 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9c. wzywa Komisję do udzielenia pomocy 
również państwom członkowskim, 
partnerom społecznym oraz 
stowarzyszeniom pracowników podczas 
procesu stosowania środków;

Or. en

Poprawka 50
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa w szczególności, że Komisja 
Europejska i państwa członkowskie 
powinny ściśle współpracować, aby 
skutecznie nadzorować pomoc udzielaną 
przedsiębiorstwom wielonarodowym oraz 
zdecydowanie inwestować w tworzenie 
miejsc pracy gwarantujących 
pracownikom prawa, aby zniechęcać do 
dumpingu socjalnego;

Or. en

Poprawka 51
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10b. wzywa Komisję do zadbania o 
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spójność polityki z instrumentami, aby 
uniknąć sprzeczności między celami 
wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności a celami w zakresie 
zatrudnienia, spójności i integracji 
społecznej;

Or. fr

Poprawka 52
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10c. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania powodów, dla których niektóre 
kraje, w których dochodzi do zbiorowych 
zwolnień i które zakwalifikowałyby się do 
otrzymania pomocy, nie korzystają z 
finansowania na mocy rozporządzenia 
EFG, oraz do zaproponowania 
odpowiednich rozwiązań;

Or. en

Poprawka 53
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 12 

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się do Komisji o publikację 
danych w sprawie rzeczywistego
wykorzystania EFG w trosce o dobre 
europejskie zarządzanie budżetowe, aby 
umożliwić Parlamentowi późniejszą 
kontrolę.

12. zwraca się do Komisji o jak najszybsze 
przedstawienie sprawozdania w sprawie
dotychczasowego wykorzystania
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
przedstawiającego w szczegóły 
wykorzystania środków i jak się one mają 
do krajowych środków wsparcia dla 
przedsiębiorstw; wzywa Komisję do 
wyciągnięcia początkowych wniosków z 
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tego sprawozdania i do szybkiego 
przedstawienia wniosków mających na 
celu usprawnienie funduszu;

Or. de

Poprawka 54
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. zachęca Komisję do przedstawienia w 
swoim rocznym sprawozdaniu statystyk w 
sprawie skuteczności EFG oraz strategii 
szkoleń w zakresie powrotu do pracy;

11. zachęca Komisję do przedstawienia w 
swoim rocznym sprawozdaniu statystyk w 
sprawie skuteczności EFG oraz strategii 
szkoleń w zakresie powrotu do pracy, 
analizując wpływ struktury rynku pracy 
na tę skuteczność;

Or. fr

Poprawka 55
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zwraca się do Komisji o znaczne 
zwiększenie ram finansowych EFG w 
związku z obecnym kryzysem 
gospodarczym i finansowym oraz 
rozszerzonymi zadaniami EFG, a także o 
utworzenie w budżecie odrębnej pozycji 
dla EFG;

Or. de
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Poprawka 56
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

11b. podkreśla, że w okresie 
ograniczonych środków finansowych 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi powinna oceniać 
skuteczność i trwałość działań 
finansowanych z EFG; zauważa, że w tym 
celu należy opracować ujednolicone 
kryteria, takie jak i zakończenie okresu 
podnoszenia kwalifikacji, znalezienie 
nowego miejsca pracy oraz okres, na jaki 
opiewa nowa umowa o pracę; 

Or. de

Poprawka 57
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 12 

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się do Komisji o publikację 
danych w sprawie rzeczywistego 
wykorzystania EFG w trosce o dobre 
europejskie zarządzanie budżetowe, aby 
umożliwić Parlamentowi późniejszą 
kontrolę.

12. zwraca się do Komisji o publikację 
danych w sprawie rzeczywistego 
wykorzystania EFG, w szczególności stopy 
zwrotu przyznanych środków i jego 
wyjaśnienia, w trosce o dobre europejskie 
zarządzanie budżetowe, aby umożliwić 
Parlamentowi późniejszą kontrolę oraz 
rozważenie możliwości ulepszenia 
funkcjonowania funduszu;

Or. fr

Poprawka 58
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 12 
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Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się do Komisji o publikację 
danych w sprawie rzeczywistego 
wykorzystania EFG w trosce o dobre 
europejskie zarządzanie budżetowe, aby 
umożliwić Parlamentowi późniejszą 
kontrolę.

12. zwraca się do Komisji o publikację 
danych w sprawie rzeczywistego 
wykorzystania EFG i skuteczności 
środków po dłuższym okresie  (≥ 1 roku)
w trosce o dobre europejskie zarządzanie 
budżetowe, aby umożliwić Parlamentowi 
późniejszą kontrolę.

Or. en


